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TOMASZ PUDŁOCKI, MARIA STINIA, WIKTOR SZYMBORSKI

WSTĘP
Zawartość tomu 52 zeszytu Historia „Rocznika Przemyskiego” za 2016 rok
wynika z realizacji planów wydawniczych przyjętych przed laty. Periodyk wydawany przez Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu ma bowiem za zadanie
dokumentować i stymulować badania naukowe dotyczące regionu (Przemyśla
i ziemi przemyskiej w jej historycznych granicach) z zakresu szeroko pojętych
nauk historycznych, a zarazem pokazywać ponadregionalne i międzynarodowe
osiągnięcia naukowe członków i współpracowników TPN. Dlatego – podobnie
jak w poprzednich latach – zróżnicowana tematyka prezentowanych tekstów, podzielonych na trzy zasadnicze działy: Artykuły naukowe, Źródła, Recenzje i omówienia. Przyjęta polityka ma swoje konsekwencje również w języku publikacji
– ważne jest bowiem to, aby prace dotyczące regionu nie były drukowane jedynie w języku polskim; co więcej, te z nich, które wychodzą w innych językach,
a dotyczą historii lokalnej, trzeba przybliżać i krytycznie omawiać dla czytelników polskojęzycznych.
Zeszyt otwiera artykuł Łukasza Chrobaka. Autor, wykorzystując ciekawe źródła, jakim są protokoły rady gminnej oraz protokoły parcelowe, w tekście Budy
Przeworskie jako zapomniane dziedzictwo przeworskich przedmieść przedstawia
funkcjonowanie samorządu gminnego w pobliżu Przeworska w drugiej połowie
XIX wieku oraz analizuje strukturę własnościową podmiejskiej gminy. Uzupełnia tym samym obraz prowincjonalnego galicyjskiego społeczeństwa i zmian,
jakim ono podlegało. Agata Barzycka-Paździor jest autorką artykułu poświęconego bezprecedensowej sprawie sądowej dotyczącej uwolnienia się dwóch
żydowskich dziewcząt spod władzy ojcowskiej i zezwolenia im na odrębne zamieszkanie poza domem rodzicielskim. Losy Anny i Eleonory Kluger pokazują
sposoby walki o emancypację kobiet pochodzących z chasydzkich rodzin w kontekście funkcjonowania Kodeksu cywilnego w monarchii habsburskiej. Uzupełnieniem biografii znanego pamiętnikarza Kazimierza Chłędowskiego jest praca
Marii Stinii, ukazująca jego próbę podjęcia kariery naukowej na Uniwersytecie
Jagiellońskim, z której ostatecznie zrezygnował, poświęcając się karierze urzędnika, pisarza i plotkarza.
W tym numerze „Rocznika” nawiązujemy nadal do problematyki I wojny
światowej, ukazując jej wpływ na wybrane dziedziny życia społecznego i go-
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spodarczego, zarówno w kontekście ogólnoeuropejskim, jaki i polskim. Z perspektywy bałkańskiej do tej tematyki odnosi się artykuł Ivana Hrstica Economy
of Dalmatia in the aftermath of World War I – a case study of Makarska, ukazujący dynamikę przemian gospodarczych w Dalmacji na przykładzie miasta Makarska. Wbrew oczekiwaniom mieszkańców okres po Wielkiej Wojnie stał pod
znakiem stagnacji, a nawet regresu w niemal wszystkich gałęziach gospodarki.
Było to przede wszystkim skutkiem polityki nowo powstałego, targanego sporami politycznymi państwa – Królestwa SHS, co odbiło się bardzo negatywnie
na lokalnych rynkach. Hrstić krytycznie ocenia podporzadkowanie gospodarcze
wielonarodowego państwa przede wszystkim interesom Serbii. Na gruncie polskim Joanna Dufrat przedstawiła Aktywność polityczną, zawodową i społeczną
kobiet w Polsce po zakończeniu I wojny światowej, wykazując nieporównywalny
z żadnym innym okresem w przeszłości wzrost po wojnie różnych form działalności kobiet. Jak określa to autorka, potężny impuls emancypacyjny, jakim była
I wojna światowa, nie zawsze był jednoznaczny – mimo zauważalnego wpływu
konfliktu zbrojnego na tzw. kwestię kobiecą, zwłaszcza w odniesieniu do szerszych warstw społecznych. Ks. Artur Świeży SDB, wykorzystując mało znane
w literaturze źródła archiwalne i prasowe, omówił znaczenie i fenomen salezjańskich ośrodków wychowawczych w Przemyślu w czasie Wielkiej Wojny. Mimo
licznych badań nad Twierdzą Przemyśl społeczne skutki wojny lat 1914–1918
dla mieszkańców miasta wciąż są tematem bardzo słabo poznanym. Przyczynkarski charakter ma edycja źródłowa Bartosza Bucia oraz Tomasza Pudłockiego,
która wpisuje się w badania nad rodziną Tarnawskich, prezentowane głównie
w zeszycie Literatura i Język „Rocznika Przemyskiego”. List Leonarda Tarnawskiego pochodzi z czasów I wojny światowej i napisany został w Wiedniu,
był próbą przekonania władz o niewinności aresztowanego w listopadzie 1914
roku brata Apolinarego. List zachował się w Allgemaines Verwaltungsarchiv
w Wiedniu. Kolejną edycją źródłową w „Roczniku Przemyskim” jest znajdująca się
w Centralnym Państwowym Historycznym Archiwum Ukrainy we Lwowie relacja nieznanego z imienia ukraińskiego oficera – ilustrująca stan obozu w Pikulicach w czasie panującej tam na przełomie lat 1919–1920 epidemii tyfusu
i czerwonki, opracowana przez Wiktora Węglewicza.
Dział Źródła, poza wspomnianymi obejmuje Inwentarz ruchomości Stanisława Brzyka, kupca i rajcy przemyskiego (1589 rok), który do druku podała Ewa
Grin-Piszczek. To dobre studium przypadku, pokazujące zamożność miejscowych mieszczan w okresie rozkwitu Renesansu na ziemiach polskich. Wyjątkowe
świadectwo polskich losów w Kazachstanie dają czytelnikowi opracowane przez
ks. Józefa Wołczańskiego wspomnienia Anieli Potockiej z łagrów sowieckich
z lat 1939–1944. Są dowodem wojennych przeżyć młodej kobiety i jej dziecka.
Co istotne, zostały spisane już w 1944 roku, a więc niemal „na gorąco”. Innym
spojrzeniem na wojenne doświadczenie przemyślanek są wspomnienia niedawno
zmarłej Poli Hister – miejscowej Żydówki, której udało się przeżyć Holocaust
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i wyemigrować do Kanady. To kolejne ważne, choć subiektywne źródło, odnoszące się do czasów II wojny światowej – ilustruje wojenny Przemyśl przez
pryzmat jego żydowskich mieszkańców. Na ratowanie dziedzictwa miejscowych
Żydów, ale już w czasach współczesnych patrzy związany z TPN – John J. Hartman, przez lata zaangażowany w inicjowanie różnych projektów, mających zbliżyć do siebie Żydów, Amerykanów i Polaków.
Zeszyt wieńczy sześć recenzji i omówień. To dział, który konsekwentnie
staramy się rozbudowywać, świadomi, że stanowić ma on płaszczyznę dyskusji naukowej nad potrzebą pisania wysokiej jakości prac poświęconych historii
regionu. Wiele z nich, często wartościowych, przechodzi bowiem bez echa, inne
przyjmowane są bezkrytycznie – dziękujemy zatem autorom (Annie Siciak, Konradowi Wnękowi, Pawłowi Drymajle, Tomaszowi Pudłockiemu, Piotrowi Kozłowskiemu), których teksty tworzą ten dział, za poświęcony czas i pochylenie
się nad zawartością omawianych prac.
Kończąc, chcielibyśmy bardzo podziękować wszystkim recenzentom tekstów
oraz osobom, które na różnych etapach przyczyniły się do powstania tegorocznego zeszytu Historia „Rocznika Przemyskiego”. Mamy nadzieję, że znajdzie
on uznanie nie tylko czytelników, ale i tych, którzy decydują o jego finansowych
podstawach w przyszłości, widząc sens i potrzebę badań naukowych w Przemyślu.
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ŁUKASZ CHROBAK (Przeworsk)

BUDY PRZEWORSKIE
JAKO ZAPOMNIANE DZIEDZICTWO
PRZEWORSKICH PRZEDMIEŚĆ
Abstract
Budy Przeworskie as forgotten legacy of the Przeworsk suburbs
Budy Przeworskie existed as a gmina (commune) from ca. 18th century to 1922, surrounding
the town of Przeworsk with a semi-ring from the west, north, east and south-east. It was a rural gmina headed by a village mayor and his council. The members of the gmina were mainly the residents
of Budy. It was considered to be a quite wealthy commune, inhabited by the richest farmers from
the neighbourhood. At the turn of the 20th century a sugar factory was built here (1895), there was
a railway station (the Galician Railway of Archduke Charles Louis went across this territory). There
was also an old cemetery, a significant part of the entailed Princes Lubomirski estate and the Prince
Andrzej Lubomirski machine factory. According to the book of minutes of this gmina, the inhabitants held patriotic celebrations and participated actively in the life of their commune, e. g. creating
local militia or a fire brigade. They experienced different problems, like feuds among neighbours,
and tragedies, like fires. In many cases they were helped out by the local council whose members
tried to solve a given problem. Due to lack of sources, only the mentioned book of minutes partly
reflects the life of this commune in that period.
Key words: Budy Przeworskie, suburbs, population, Galicia
Słowa kluczowe: Budy Przeworskie, przedmieścia, ludność, Galicja

Wstęp
W polskiej historiografii jest niewiele publikacji powstałych w oparciu
o m.in. protokoły parcelowe, a dotyczących historii gmin wiejskich. Spisy lud-
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ności, dawna prasa czy nawet wspomnienia mogą być niewystarczające, żeby
poznać interesującą nas przeszłość. Księga protokołów gminy Budy Przeworskie
(zbiór uchwał rady) jest bezcenną pomocą w odkryciu tego, co jest całkowicie
zapomniane, i pokazuje lokalną społeczność z innego niż dotąd znany punktu
widzenia. Księga ta dotyczy lat 1867–1922, a protokolant, który ją prowadził
nie wchodził w skład rady gminy. Jak wynika z treści, księga najprawdopodobniej była przechowywana razem z innymi dokumentami urzędowymi u jednego
z członków rady; być może był to naczelnik gminy bądź sam protokolant. Tekst
był odręcznie zapisywany w języku polskim. Zawarte w księdze informacje były
niezbędne do spisania szczegółowej historii gminy, ponieważ nie tylko istnieją
w niej zapisy o sytuacji finansowej i o uchwalanym budżecie, ale również zamieszczana była aktualizowana lista członków rady, informacje o losach mieszkańców gminy, prośbach o zapomogę, wyborach.
Księga protokołów parcelowych gminy jest doskonałym uzupełnieniem tego,
czego nie ma w księdze protokołów rady Bud Przeworskich. Do dziś zachowały
się dwa takie źródła z 1862 i 1911 roku. Dokumenty te tworzyła najprawdopodobniej komisja katastralna. Sugerując się księgą uchwał, można stwierdzić,
że sprawami katastralnymi zajmował się wybrany członek rady gminy. Różnica
między omawianymi dokumentami polega na tym, że w tej starszej księdze zastosowano inne miary powierzchni, czyli morgi, a w drugiej – hektary. Dzięki
tym dokumentom dowiadujemy się, jak zmieniła się struktura własnościowa na
przestrzeni 49 lat, kto posiadał grunty, ile właściciele posiadali ziemi, czy istniały
duże różnice w wielkości gospodarstw, znaleźć możemy informacje o strukturze
terenowej gminy, a także jakiej klasy grunty były na terenie Bud. W protokole
zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku wyodrębniono rodzaj gruntu, np.
rola, pastwisko, łąka. W źródle z 1911 roku można m.in. dowiedzieć się o miejscu zamieszkania właścicieli parceli.
Bardzo istotną pomocą przy pisaniu artykułu jest księga protokołów rady
miejskiej Przeworska, którą można skonfrontować z informacjami z księgi protokołów (uchwał) Bud Przeworskich – oba dokumenty były sporządzane w podobny sposób. Ponadto zachowały się dokumenty Józefa Związka (aktywnego
działacza gminy Budy), które zawierają szczątkowe informacje z jego życia.
Artykuł dzieli się na dwie części. W pierwszej przedstawiono historię gminy
Budy Przeworskie w oparciu o księgę protokołów gminy, w której opisano pracę
władz oraz w miarę możliwości źródłowych życie w Budach. W drugiej części na
podstawie protokołów parcelowych opisano stan własnościowy, powierzchniowy i klasowy gruntu gminy. Następnie scharakteryzowano przemiany społeczne
i gospodarcze w Budach.
Historia Bud Przeworskich w okresie autonomii galicyjskiej oraz w początkowym okresie niepodległości Polski powinna chociaż w niewielkim stopniu odsłonić zapomniane karty z historii przedmieść przeworskich.

BUDY PRZEWORSKIE JAKO ZAPOMNIANE DZIEDZICTWO ...
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1. Budy Przeworskie w świetle Księgi protokołów Gminy
Budy Przeworskie były niegdyś gminą otaczającą Przeworsk od strony północnej oraz wschodniej, a jej zabudowania, ulice stykały się bezpośrednio z domami miejskimi. Jej dawna część, znajdująca się w okolicach ulicy Gimnazjalnej
i Wojska Polskiego nazywana była również przedmieściem pruchnickim. Nazwa
ta pochodzi od miasteczka Pruchnik1. Jej dawna zachodnia część dziś znana jest
jako przedmieście łańcuckie, a północna część jest mocno kojarzona z wsią podprzeworską Gorliczyną. Cała gmina otaczała miasto półpierścieniem, od wschodu i północy. Budy Przeworskie jako wieś po raz pierwszy wspomniane zostały
w dokumencie z 1717 roku jako Villa Budÿ2. Jak podaje Leszek Kisiel, na przełomie XIV i XV wieku Przeworsk oprócz centrum miasta posiadał przedmieścia:
jarosławskie, łańcuckie, wspomniane już pruchnickie, kańczuckie oraz Mokra
Strona. Dopiero z czasem te przedmieścia usamodzielniły się, tworząc wsie Mokra Strona i Budy Przeworskie3. Gminy te, podobnie jak cały region, zostały
włączone do Austrii podczas pierwszego rozbioru w 1772 roku.
Według protokołu parcelowego gminy z początku XX wieku Budy Przeworskie były terenem rolniczym4. W 1911 roku na ich obszarze swoją ziemię
posiadali książę Andrzej Lubomirski i klasztor Sióstr Miłosierdzia z Przeworska. Przebiegała tędy Kolej Karola Ludwika oraz znajdowała się tu cukrownia5.
Mieszkańcami byli głównie drobni oraz średni rolnicy. Co ciekawe, gmina była
podzielona na niwy, tj. „Burdasz” (od strony Maćkówki), „Góra” (okolice kopca tatarskiego), „Szlaki” (okolice dworca PKP), „u Rozborza”, „u Chałupek”,
„Rudki”, „Kąty”, „Łańcuckie”. Pod pojęciem „Drogi” rozumiano natomiast tereny związane z ważniejszymi arteriami komunikacyjnymi gminny i powiatu.
„Ogrody” były spisem wszystkich działek budowlanych6.
Największy obszar zajmowała część „Góra”, gdzie znajdował się folwark
księcia Andrzeja Lubomirskiego. Nazwy „u Rozborza” i „u Chałupek” odnoszą
się do sąsiednich wiosek, czyli Rozborza i Chałupek – wynikało to z położenia
tych części Bud Przeworskich. Nazwa „Łańcuckie” pochodzi od drogi wylotowej
w stronę Łańcuta.
Oprócz wymienionego już protokołu gmina w latach 1867–1922 prowadziła
księgę uchwał rady gminy. Zgodnie z reformą z 1784 r. gminą zarządzał na1
J. Benbenek, Rozwój układu przestrzennego Przeworska do 1944 roku, [w:] Siedem wieków
Przeworska. Szkice, studia i materiały z dziejów miasta, red. A. Kunysz, Rzeszów 1974, s. 203–238.
2
W. Makarski, Nazwy miejscowości dawnej Ziemi Przemyskiej, Lublin 1999, s. 47.
3
L. Kisiel, Rozwój przestrzenny Przeworska (Zarys problematyki), „Przeworskie Studia Regionalne” 2012, s. 55.
4
Budy – miejsce pobytu ludzi eksploatujących las, wytapiających smołę lub zajmujący się
bartnictwem.
5
Muzeum w Przeworsku, Protokół parcelowy gminy Budy Przeworskie, sygn. MP-DA-122.
6
Ibidem. W źródle pojawia się nazwa „Ogrody” określająca działki budowlane. Może być
mylona z funkcją danej parceli np. ogród lub sad.
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czelnik (wójt) wybierany przez członków rady7. Wójtem mógł być gospodarz,
który posiadał co najmniej 6 morgów ziemi, miał skończone 25 lat i nie był
nigdy karany8. W ciągu 55 lat funkcję tę sprawowali: Michał Konieczny (1867–
1870), Stanisław Konieczny (1870–1880), Jakub Janusz (1880–1885), Antoni
Buczkowski (1885–1903), Sebastian Surówka (1903–1910), Wojciech Rożek
(1910–1922). Zebrania protokołowano, a osobę, która je opisywała, określano
w dokumencie jako „pióro prowadzący”. Protokolantami byli: Jan Świtak, Rudolf Kędzierzawski, W. Duszyk, Jan Lewandowski9.
W książce Witolda Lewickiego dowiadujemy się, że rada gminy zajmowała się przede wszystkim dobrami publicznymi, administracją oraz bezpieczeństwem10. Podobnie było w przypadku Bud. Najważniejszymi przedmiotami obrad
rady w Budach Przeworskich były kwestie finansowe. Rokrocznie, na wniosek
naczelnika gminy, rada uchwalała budżet na nadchodzący rok. Każdy mieszkaniec był zobowiązany do płacenia dodatku gminnego. Nawet zarząd Kolei Karola Ludwika musiał wnosić dodatek gminny w wysokości 16 złotych reńskich11.
Konwent Sióstr Miłosierdzia w Przeworsku w 1872 roku przedstawił prośbę
o „uwolnienie go od płacenia do dodatku gminnego”12. Rada odrzuciła wniosek,
uzasadniając: „ponieważ w gminie są wielkie wydatki zażądano wpłaty”13. Ze
względu na niedobór budżetu w 1871 roku postanowiono go „pokryć dodatkiem
od gorących napoi”14 – czyli od napojów spirytusowych. W 1874 roku uchwałę
skonkretyzowano: „Rada Gminy uchwala dodatek gminny od napoi spirytusowych od podatku konsumpcyjnego 15%, zaś od piwa dodatku gminnego od konsumpcji podatku 15% na korzyść kassy gminnej pobierać”15. Ze względu na złą
sytuację finansową Budy Przeworskie musiały sprzedawać obligacje gminne, pobierały również opłaty za użytkowanie gminnego pastwiska. Każdy użytkownik
zobowiązany był do płacenia 1 korony od sztuki bydła16. Gmina ponadto musiała
organizować licytacje dzierżawy gruntów gminnych17.
Rada gminy była tzw. „pośrednikiem” między mieszkańcami Bud Przeworskich a władzami c.k. powiatu. W każdym roku jej naczelnik odczytywał na ze7
K. Groniowski, Uwłaszczenie chłopów w Polsce. Geneza, realizacja, skutki, Warszawa 1976,
s. 78.
8
L. Wiatrowski, W okresie zaborów, [w:] Historia chłopów polskich, red. S. Inglot, Wrocław
1995, s. 164.
9
Muzeum w Przeworsku, Księga protokołów gminy Budy Przeworskie 1867–1922, sygn. MP-DA-81.
10
W. Lewicki, Samorząd gminny w Galicji i dzieje jego reformy, Lwów 1888, s. 7.
11
Muzeum Przeworsku, Księga protokołów gminy Budy Przeworskie 1867–1922, sygn. MP-DA-81, posiedzenie rady gminy z 16 listopada 1872 r., s. 19.
12
Ibidem.
13
Ibidem.
14
Ibidem, posiedzenie rady gminy z 4 listopada 1871 r., s. 15.
15
Ibidem, posiedzenie rady gminy z 7 stycznia 1874 r., s. 23.
16
Ibidem, s. 28.
17
Ibidem, posiedzenie rady gminy z 5 kwietnia 1904 r., s. 160.

BUDY PRZEWORSKIE JAKO ZAPOMNIANE DZIEDZICTWO ...

11

braniu rady obwieszczenie podkomisji krajowej o podatku gruntowym. Zarząd
mógł również złożyć sprzeciw przeciwko wysokim podatkom gruntowym od roli
oraz łąk. Taki protest miał miejsce m.in. na zebraniu rady 28 sierpnia 1875 roku18.
W kwietniu 1905 r. podjęto decyzję o próbie nawiązania współpracy z cukrownią,
w celu uzyskania energii elektrycznej w okolicach cmentarza oraz cukrowni19.
Na tle administracyjnym dochodziło do napięć pomiędzy gminą a miastem
Przeworsk. W 1875 roku, „Skarb Przeworski” zażądał od gminy Budy Przeworskie wyremontowania drogi prowadzącej do folwarku Aleksandrów. Władze
gminy odrzuciły roszczenia miasta – uchwała brzmiała następująco:
Rada uchwaliła, aby nie zezwolić na rozszerzenie drogi i nie pozwalać obsadzać
drzewami drogi do Aleksandrowa, dalej uchwala, że reparacje drogi gmina nie
przyjmie pod żadnym warunkiem, gdyż ta droga nie jest drogą gminną i tylko tymczasowo była zrobiona dla wojska, gdy wojsko miało tam jeszcze musztry20.

W następnym roku c.k. starostwo powiatowe poleciło gminie reperację drogi
prowadzącej do Ożańska. Ze źródła wynika, że władze starostwa życzyły sobie
remontu drogi do Ożańska przez Aleksandrów. Uchwała rady z kolei stwierdza:
„Ta droga, nie jest drogą do Ożańska, tylko do folwarku. Dlatego gmina nie czuła
się zobowiązana do remontu drogi”21. Oznaczało to po prostu budowę nowej drogi, której koszt mógł być zbyt dużym obciążeniem finansowym dla Bud Przeworskich. Starostwo chciało uniknąć finansowania tzw. „remontu” drogi i obciążyć
nim Budy.
Z treści dokumentu wynika, że Budy Przeworskie miewały zatargi z wioską
Mirocin. Na pewno chodziło o zobowiązania finansowe Bud wobec tej wioski.
Rada wezwała byłego już wówczas wójta (w 1904 roku), Antoniego Buczkowskiego do przedstawienia rachunków z wywiązanych się przez gminę kwot na
rzecz wymienionej wioski22.
W 1883 roku przedstawiciele mieszkańców niwy Burdasz złożyli wniosek
w Wydziale Rady Powiatowej w Łańcucie, świadczący o tym, że pragną oni
oderwać się od Bud Przeworskich i włączyć się do gminy Mokrzanka. Zarówno
w Wydziale Powiatowym, jak i w radzie gminy Bud Przeworskich odrzucono
taką możliwość, argumentując: „od niepamiętnych czasów należał do gminy
Budy [Burdasz – Ł.C.], że nigdy prawie do Mokrzanki nie należał i że za czasów
Ibidem, posiedzenie rady gminy z 28 sierpnia 1875 r., s. 25.
Ibidem, posiedzenie rady gminy z 30 kwietnia 1905 r., s. 173: „Zebrana Rada przepisanem
komplecie uznaje potrzebę oświetlenia tej części to jest od cmentarza do okręgu cukrowni, że należy postawić trzy lampy, koszta wynieść z budowy tych latarń mają być pokryte z funduszu ubogich
gminy, a co do oświetlenia to uchwalają, aby zdać układ z cukrownią by cukrownia dała oświetlenie elektryczne słownie do tego jak taniej gminie wyniesie i w tej sprawie wybierają delegatów
a to naczelnika gminy Stanisława Koniecznego i Józefa Związka”.
20
Ibidem.
21
Ibidem, posiedzenie rady gminy z 14 listopada 1876 r., s. 29–30.
22
Ibidem, posiedzenie rady gminy z 5 kwietnia 1904 r., s. 159–160.
18
19
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pańszczyźnianych robił pańszczyznę do Aleksandrowa”23. Dzięki tym wymienionym informacjom można stwierdzić, że gmina dbała o interesy wspólnoty gminnej.
Władze gminy na wybory do rady powiatu wydelegowywały od jednego do
dwóch członków rady24. Do obowiązków rady należało m.in. prowadzenie rewizji inwentarza hodowlanego oraz kierowanie komisją katastralną25, zajmowała
się ona także melioracją na terenie gminy, wyrażała zgodę na budowę nowych
budynków. Jej członkowie wchodzili również w skład Rady Szkolnej Okręgowej.
W kompetencjach rady gminy mieściło się także wyrażanie zgody na sprzedaż
gazet na terenie Bud. W 1902 roku na posiedzeniu władz gminy rada zezwoliła
Zuzannie Altenberg, pochodzącej ze Lwowa, na sprzedaż czasopism na dworcu
kolejowym26. Podobnie było z Sebastianem Kotlińskim, który otrzymał zgodę
na założenie szynku, udzielono także koncesji na hotel na terenie dworca kolejowego (na wniosek c.k. starostwa). Ponadto w gminie istniała funkcja oglądacza zwłok (osoba potwierdzająca zgon w razie nieobecności lekarza), którym od
1904 roku był Józef Związek27.
Z dokumentów dowiadujemy się również, że na terenie gminy funkcjonowała straż gminna, w której służyli mieszkańcy gminy. W każdą noc kolejni dwaj
mieszkańcy gminy odbywali służbę strażniczą – w 1870 roku rada zgłosiła wniosek o uporządkowanie wart nocnych28. Rano i wieczorem „wartujący” – nazwani
tak w źródle, musieli meldować się u przełożonego – naczelnika gminy. W nocy
strażnicy byli kontrolowani. Za nie stawienie się na sprawozdaniu z warty lub
za sen podczas służby groziła im kara pieniężna lub 48 godzin aresztu. Oprócz
pilnowania porządku mieli za zadanie informować o pożarze29. Później wprowadzono umundurowanie już nie tyle strażników, ile policjantów na stałym etacie30.
Byli nimi Antoni Wilk oraz Szymon Chlebuś – rocznie mieli otrzymywać wynagrodzenie w wysokości 80 koron31.
7 października 1899 roku wybuchł w Budach Przeworskich pożar. Złożono potem wniosek u władz gminy, by z funduszu dla ubogich, którym zarządzał Wydział
Rady Powiatowej, wypłacić 50 złotych reńskich. Wniosek został przyjęty – miano
pomóc pogorzelcom, tj. Józefowi Wajdzie, Jakubowi Markowskiemu, Szymonowi Fickowi, Józefowi Krupie, Janowi Kurkowi. Udzielono finansowego wsparcia
także pozostałej grupie osób poszkodowanych – wypłacono 30 koron. Kilka dni po
Ibidem, posiedzenie rady gminy z 15 listopada 1883 r., s. 68–69.
Ibidem, posiedzenie rady gminy z 10 lutego 1877 r., s. 31.
25
Ibidem, posiedzenie rady gminy z 19 maja 1887 r., s. 53.
26
Ibidem, posiedzenie rady gminy z 20 czerwca 1902 r., s. 145.
27
Ibidem, posiedzenie rady gminy z 2 października 1904 r., s. 162–163.
28
Ibidem, posiedzenie rady gminy z 2 kwietnia 1879 r., s. 11.
29
Ibidem, posiedzenie rady gminy z 28 maja 1870 r., s. 6 – „W porze każdej jak też co do godzin
mają się wartownicy zameldować tak wieczór jak też i rano u przełożonego gminy”.
30
Ibidem, posiedzenie rady gminy z 16 stycznia 1902 r., s. 139.
31
Ibidem, posiedzenie rady gminy z 3 stycznia 1903 r., s. 148.
23
24
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pożarze zebrała się rada, która uchwaliła zakup beczki na 10 hektolitrów wody do
gaszenia ognia, tak by zapobiec kolejnym pobodnym tragediom32. Nie wiadomo,
czy doszło do realizacji tej inwestycji. Na początku XX wieku powołano pogotowie pożarowe składające się z 15 osób, którymi miał dowodzić mieszkaniec gminy
– Józef Związek. Uchwalono wysokość wynagrodzenia za służbę w tym pogotowiu w wysokości 1 korony33. Tym samym Józef Związek jako komendant straży
podlegał ściśle naczelnikowi gminy34. Nie tylko w Budach stworzono straż przeciwpożarową. W całej Galicji powstawało wiele jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej organizowanych przez kółka rolnicze, czy przez pobliskie gminy – z czasem
powstał Krajowy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w Galicji i Lodomerii35.
Z okazji 200. rocznicy odsieczy wiedeńskiej, przypadającej w 1883 roku, naczelnik gminy Jakub Janusz wraz z radą zdecydował się złożyć dar władzom powiatu
łańcuckiego na zorganizowanie w Łańcucie uroczystości upamiętniających tę bitwę.
Delegatami, reprezentującymi gminę podczas tego święta, zostali naczelnicy Stanisław Konieczny oraz Antoni Buczkowski36. Ze źródła dowiadujemy się, że gmina
również złożyła ofiarę na rzecz kościoła w Leżajsku37. Uroczystości upamiętniające
zwycięstwo Jana III Sobieskiego nad Turkami odbywały się w każdym powiecie
w Galicji. Pierwsze obchody miały miejsce w Wiedniu, a następnie w Krakowie
i Lwowie. Z każdego miasta i gminy wyznaczono delegatów na te uroczystości38.
Na podstawie zachowanych źródeł można wskazać także inne formy aktywności władz lokalnych, np. inwestycję budowlaną. Gdy na terenie Bud wybudowano piętrowy dom gminny, władze gminy skorzystały z książeczek oszczędnościowych na sfinansowanie budowy – kosztowała ona 23 134 korony 56 halerzy39.
W 1918 roku rada podjęła uchwałę o rozpoczęciu budowy młyna gospodarczego,
który kosztował gminę 10 tysięcy koron.
Od 1906 roku rozpoczęły się starania o założenie szkoły ludowej, a następnie gimnazjum realnego. Druga z tych szkół powstała w 1911 roku; rok później
rada gminy kupiła dla niej kamienicę na terenie Bud (obecnie ulica Gimnazjalna)40. Było to prywatne gimnazjum z prawami publicznymi. Utrzymanie szkoły
Ibidem, posiedzenie rady gminy z 15 i 28 października 1899 r., s. 128–129.
Ibidem, posiedzenie rady gminy z 25 lipca 1903 r. – „Rozporządzeniem Wydziału Powiatowego w Łańcucie polecono uchwalić regulamin dla urządzenia wypaść mogących widowisk publicznych wszelkiego rodzaju zwłaszcza cukrowni i dworca kolejowego” (s. 150).
34
A. Szczerbowski, Pogotowie pożarne podczas publicznych widowisk, Lwów 1902, s. 12.
35
S.F. Gajerski, Okręgowy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w Jarosławiu, [w:] Rozwój
przestrzenny miast galicyjskich położonych między Dunajcem a Sanem w okresie autonomii galicyjskiej, red. Z. Beiersdorf, A. Laskowski, Jasło 2001, s. 379–380.
36
Posiedzenie rady gminy z lipca 1883 r., sygn. MP-DA-81, s. 67–68.
37
Ibidem, posiedzenie rady gminy z 5 marca 1893 r., s. 111.
38
P. Sierżęga, Obchody 200 rocznicy odsieczy wiedeńskiej w Galicji (1883 r.), Rzeszów 2003,
[seria:] Galicja i jej dziedzictwo, t. 17, s. 110–116.
39
Muzeum w Przeworsku, posiedzenie rady gminy z 9 maja 1913 r., MP-DA-81, s. 248.
40
Ibidem, posiedzenie rady gminy z 17 lutego 1912 r., s. 231–232.
32
33
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zagwarantowała rada gminy Budy Przeworskie. W celu wsparcia tej inicjatywy
pieniądze ofiarowali Eleonora i Andrzej Lubomirscy41.
Z I wojny światowej42 brakuje jakichkolwiek protokołów, możliwe, że na czas
wojny zawieszono pracę rady. Zachował się jedynie wniosek z 1 listopada 1915
roku o zwolnienie ze służby wojskowej członka rady gminy – Józefa Związka.
Jego prośbę przyjęto43. Gdy większość mężczyzn wróciła do swoich domów po
odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku44, wznowiono pracę rady.
Przez kilkanaście lat kwestią dyskusyjną było przyłączenie Bud Przeworskich
do Przeworska. 29 marca 1900 roku podczas posiedzenia rady miejskiej Przeworska burmistrz Władysław Świtalski przedłożył radzie nowe plany przyłączenia Bud
oraz powołał specjalną komisję zajmującą się tym zagadnieniem45. W następnym
roku rada miejska zdecydowała się złożyć petycję do Sejmu Krajowego o zgodę na
przyłączenie Bud Przeworskich do miasta. Do dziś zachował się list władz miasta
do sejmu, w którym argumentowano, że przyłączenie leży w interesie obydwu gmin
(korzystniejsze było ono dla Przeworska). Gmina Budy Przeworskie nie chciała
dobrowolnie wejść w skład miasta. Dlatego Przeworsk za wszelką cenę chciał poprzez sejm wywrzeć nacisk na radę gminy Bud i osiągnąć cel nawet wbrew woli
radnych Bud. Jak władze miasta argumentowały swoje zdanie? Przede wszystkim
podkreślano, że obie gminy stykały się bezpośrednio gruntami, mieszkańcy miasta
posiadali nieruchomości na terenie Bud, sprawami bezpieczeństwa w cukrowni i na
dworcu kolejowym zajmowała się policja z Przeworska, na terenie Bud znajdował
się stary cmentarz, będący pod protekcją miasta. Władze Przeworska podkreślały
także brak straży pożarnej, co nie było prawdą, ponieważ już od dłuższego czasu
miasto posiadało straż. Co istotne, trudno podejrzewać władze miasta o bezinteresowność, gdyż zależało im jedynie na włączeniu w obręb granic Przeworska tylko
części Bud – tej, na której znajdowała się cukrownia oraz dworzec, a wynikało to
z produkcji energii elektrycznej przez fabrykę46.
9 stycznia 1910 roku rada gminy odrzuciła propozycję przyłączenia Bud do
miasta, decyzję argumentując dużym zadłużeniem miasta. Władze nie chciały,
żeby mieszkańcy gminy byli obciążani zbyt dużymi podatkami związanymi
z długami Przeworska47. Rok później na wniosek Jana Kroguleckiego – członka
rady miejskiej, uchwalono przyłączenie Bud do miasta Przeworska. Powsta41
M. Wołoszyn, Historia przeworskiego szkolnictwa wpisana w dzieje miasta do 1911 r.,
[w:] 100 lat Gimnazjum i Liceum im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku 1911–2011. Księga
Jubileuszowa, Przeworsk 2011, s. 18.
42
W. Pobóg-Malinowski, Najnowsza Historia Polityczna Polski. Okres 1864–1914, t. 1,
Gdańsk 1991, s. 634.
43
Muzeum w Przeworsku, Akta po Józefie Związku, sygn. MP-DA-492.
44
J. Żarnowski, Listopad 1918, Warszawa 1982, s. 118–119.
45
Muzeum w Przeworsku, Księga protokołów Rady Miejskiej 1900–1908, Posiedzenie z dnia
29 marca 1900 r., sygn. MP-DA-62, s. 7.
46
Ibidem, posiedzenie z dnia 25 listopada 1901 r., s. 75–77.
47
Ibidem, s. 201.
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ła nawet komisja na czele z Wojciechem Rożkiem, która miała przeprowadzić
scalanie gminy z miastem. Co ciekawe, Wydział Powiatowy zniósł tę ustawę
z niewiadomych przyczyn – być może członkowie Wydziału zorientowali się co
do negatywnej postawy Bud w sprawie wcielenia gminy do miasta48. Z tego też
powodu najprawdopodobniej doszło do wiecu na rynku przeworskim 28 grudnia
1911 roku, podczas którego mieszkańcy Przeworska wzywali do przyłączenia
Bud do miasta49. Głosowanie nad tym samym wnioskiem zorganizowano również w 1912 roku, ale wniosek odrzucono. Do sprawy powrócono końcem 1920
roku, kiedy powiat zadecydował o przyłączeniu gminy Budy Przeworskie do
miasta, ale rada gminy Bud musiała to przedyskutować. W związku z powyższym proces ten przeciągał się nieznacznie. W dniach 9–10 marca 1921 roku
uchwalono (nie bez wątpliwości rady gminy Bud Przeworskich) przyłączenie do
miasta. Przyłączana gmina zażądała, by jej mieszkańcy mieli takie same prawa jak pozostali mieszkańcy Przeworska; cukrownia i folwark nie mogły zostać
wyłączone z granic miasta, „funkcjonariusze gminy Budy Przeworskie z chwilą
wcielenia mają przejść na etat gminy w Przeworsku” – tzn. jej członkowie stawali się radnymi Przeworska. Budy zażądały opieki nad ubogą częścią mieszkańców gminy. Za tym protokołem widnieje wpis 12/6 1922 r. – Przeworsk50. Rada
miejska Przeworska zaakceptowała wszystkie warunki. Członkowie rady gminy
Bud Przeworskich, czyli Wojciech Rożek, Józef Związek, Wincenty Buczkowski, z chwilą przyłączenia do miasta zostali członkami rady miejskiej51. Budy
Przeworskie stały się częścią miasta, ale jeszcze przez długi czas w świadomości
mieszkańców funkcjonowały one wciąż jako oddzielna gmina.
2. Grunty Bud Przeworskich w protokołach parcelowych
Jak zostało już wspomniane, Budy Przeworskie miały charakter zdecydowanie rolniczy. Nie zachowały się spisy ludności Bud, ale z dwóch protokołów parcelowych z lat 1862 i 1911 dowiadujemy się, że jeszcze w latach 60. XIX wieku
właścicielami parceli byli przede wszystkim mężczyźni. Tylko w kilku przypadkach było inaczej. Co więcej, w tym czasie nie zdarzały się wspólne własności,
co miało miejsce nieco częściej w późniejszym okresie. Według Józefa Burszty
w połowie XIX wieku ziemię dziedziczyli synowie, tylko w przypadku, gdy nie
było męskich spadkobierców, wszystko dziedziczyły córki52.
Ibidem, s. 225.
J. Benbenek, op. cit., s. 220.
50
Muzeum w Przeworsku, Protokół posiedzeń Rady Miejskiej 1900–1908, posiedzenie z dnia
25 listopada 1901 r., sygn. MP-DA-62, s. 273–274.
51
Muzeum w Przeworsku, Protokół posiedzeń Rady Miejskiej od 10 III 1921 r., sygn.
MP-DA-151, s. 73–76.
52
J. Burszta, Szkice z dziejów wsi, Warszawa 1955, s. 143.
48
49
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Tabela 1. Płeć właścicieli parceli w Budach Przeworskich w latach 1862 i 1911
Rok

Mężczyźni

Kobiety

Wspólna własność
(mężczyzn i kobiet)

1862

59

3

0

1911

32

17

23

Źródło: Muzeum w Przeworsku, Protokół parcelowy Gminy Budy Przeworskie, sygn.
MP-DA-122. Protokół parcelowy Gminy Budy Przeworskie, sygn. MP-DA-78. Opracowanie własne.

Ze źródła z 1911 roku nie wynika, jaki był podział społeczny właścicieli
parcel w Budach. Jednak dokument z 1862 roku jasno przedstawia podział na
kmieci, zagrodników, chałupników, komorników i mieszczan. Na terenie Bud
najzamożniejszą osobą był książę Jerzy Lubomirski, w późniejszym czasie jego
syn Andrzej Lubomirski. Znaczną część ludności stanowili kmiecie, czyli najzamożniejsi mieszkańcy. Oprócz nich wyznaczyć można zagrodników53 oraz
chałupników54. W zdecydowanej większości była to ludność polska, nie można
określić z całą pewnością, ilu było przedstawicieli religii mojżeszowej. Wśród
mieszkańców Bud znaleźć można było mieszkańców Przeworska, którzy z powodów finansowych sprzedali swoje nieruchomości w mieście i przeprowadzili
się do osad podmiejskich55.
Tabela 2. Stan społeczny właścicieli gruntów w Budach Przeworskich w 1862 roku
Stan społeczny
Książę
Kmieć
Zagrodnik
Chałupnik
Komornik
Mieszczanin

Liczba
1
45
11
4
0
1

Źródło: Muzeum w Przeworsku, Protokół parcelowy Bud Przeworskich z 1862 roku,
sygn. MP-DA-78. Opracowanie własne.

Właścicielami gruntów były indywidualne osoby. W tym okresie mieszkańcy
Przeworska nie wykupywali ziemi na terenie Bud Przeworskich. Wśród właści53
Zagrodnik – chłop posiadający dom i gospodarstwo nie większe niż ¼ łana (zob. T. Łepkowski, Mały słownik historii Polski, Warszawa 1964, s. 429).
54
Chałupnik – chłop posiadający dom z niewielką ilością ziemi.
55
A. Zielecki, Ludność Przeworska w okresie autonomicznym. 1867–1918, „Przeworskie Zapiski Historyczne” 1998, t. 3, s. 80.
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cieli znalazł się tylko jeden mieszkaniec Przeworska. Zmieniło się to dopiero po
włączeniu gminy do miasta Przeworska w 1922 roku. W 1895 została założona
Cukrownia Przeworsk przez księcia Andrzeja Lubomirskiego, która została zbudowana na terenie Bud i ujęta w dalszych podsumowaniach gruntowych.
Tabela 3. Klasa i powierzchnia gruntów w różnych częściach Bud Przeworskich
w 1911 roku

I

61

91

75

0

0

3 25

II
139
131
83
0
5
8
III
51
65
38
20
35
12
IV
54
19
28
13
61
9
V
25
5
7
0
34
11
VI
0
0
0
0
28
0
Mieszane
17
13
38
21
22
12
Razem
347
324
269
54
185
55
Powierzchnia
227,30 260,32 175,79 45,93 145,39 69,54
niw w ha

19
34
0
0
0
3
81

78

12

22
15
0
0
0
10
125

55
13
0
0
0
4
84

Ogrody
(działki budowlane)

Wody (potoki)

Łańcuckie

Kąty

Rudki

u Chałupek

u Rozborza

Szlaki

Górna

Burdasz

Klasa
gruntu

Drogi

Pozostałe grunty jako odrębne
kategorie

Niwy Bud Przeworskich oraz liczba parceli

pod
budynki
–
i podwórza
–
j.w.
–
j.w.
–
j.w.
–
j.w.
–
j.w.
–
j.w.
–
–

49 86,53 38,41 5,17 22,62

Źródło: Muzeum w Przeworsku, Protokół parcelowy Gminy Budy Przeworskie, sygn.
MP-DA-122. Opracowanie własne.

Tabela 3 ilustruje liczbę parceli oraz klasę ich gruntu. Pozostałe nazwy to
niwy gminy Budy Przeworskie. Należy zaznaczyć, że częścią zwaną „Ogrody”
były działki budowlane. Natomiast część „Wody” to najzwyczajniej potoki, których odcinki należały do różnych osób. Jeśli chodzi o ocenę jakości ziem na
terenie Bud, to wypada ona dość nieźle. Niewielka tylko ich liczba została skla-
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syfikowana jako nienadająca się do użytku, czyli otrzymały ocenę 6. Były to
tereny najczęściej ujęte jako bagniste lub podmokłe. „Mieszane” były to parcele,
które zamiast jednej klasy posiadały dwie, a zdarzało się że trzy (np. 1 i 2 lub 3
i 4). Protokół parcelowy z okresu wcześniejszego, tj. z 1862 roku nie posiadał
klasyfikacji gruntów.
Tabela 4. Procent parceli w Budach Przeworskich w 1911 roku56
Rodzaj gruntu
Pastwisko
Rola
Łąka
Sad56
Razem

Liczba parcel
362
800
249
105
1516

%
23,88%
52,78%
16,42%
6,92%
100,00%

Źródło: Muzeum w Przeworsku, Protokół parcelowy Gminy Budy Przeworskie, sygn.
MP-DA-122. Opracowanie własne.

Jak wynika z tabeli, parcel rolnych było najwięcej. Wiązało się to z charakterem analizowanej gminy wiejskiej oraz z klasowością ziemi.
Tabela 5. Udział procentowy poszczególnych właścicieli w gminie Budy Przeworskie
w 1911 roku 5758
Procent powierzchni
Powierzchnia gruntu
Właściciele gruntów w 1911 roku
gruntu
w ha
(całość 1126 ha)
Książę A. Lubomirski
328,48
29,17
SS. Miłosierdzia
45
4,00
Cech rzeźniczy (Przeworsk)
24,15
2,14
Kolej Karola Ludwika
24,69
2,20
57
Dobro Publiczne (gminne)
21,86
1,94
Tow. Akcyjne Cukrownia P.58
12,35
1,10
OO. Bernardyni w Przeworsku
7,58
0,67
Józef Jurkiewicz
8,35
0,74
Franciszek Jurkiewicz
8,59
0,76
Kolej lokalna Przeworsk-Dynów
7,64
0,68
(kolej wąskotorowa)
Sad w źródle często był określany jako ogród.
Zapis jak w źródle.
58
Towarzystwo Akcyjne Cukrowni w Przeworsku – dokładna nazwa brzmiała Galicyjsko-Bukowińskie Akcyjne Towarzystwo Przemysłu Cukrowniczego w Przeworsku, którego głównym akcjonariuszem był Andrzej Lubomirski. Cukrownię założono w 1895 roku.
56
57
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c.k. droga powiatowa (Powiat)
Gmina Przeworsk
Pozostali właściciele

8,15
2,53
626,63

19
0,72
0,23
55,65

Źródło: Muzeum w Przeworsku, Protokół parcelowy Gminy Budy Przeworskie, sygn.
MP-DA-122. Opracowanie własne.

Różnica procentowa własności ziemskiej między poszczególnymi właścicielami była dość duża. Największy obszar ziemi należał do księcia Andrzeja
Lubomirskiego. Posiadał on w samych Budach ponad 320 ha, czyli 29,17% całej powierzchni gminy. Do tego areału należy wliczyć pałac, park oraz folwark.
Sanktuarium Sióstr Miłosierdzia posiadało 4%, co w stosunku do reszty było dość
znacznym udziałem. W tabeli 5 zostali wymienieni również Józef i Franciszek
Jurkiewiczowie, ponieważ jako „zwykli” właściciele mieli najwięcej ziemi, czyli
między 8 a 9 ha. Na terenie gminy nie było większych gospodarstw w tym czasie niż te należące do Jurkiewiczów. Określoną liczbę gruntów posiadało miasto
Przeworsk. W ciągu 49 lat gospodarstwa te bardzo się rozdrobniły. Taki stan potwierdza sytuację ogólną w Galicji, czyli postępującą karłowatość gospodarstw.
Już w 1911 roku nie było całych parcel w tak dużej liczbie jak przed 49 laty. Własność gospodarzy była rozbita na wiele różnych parcel, tzn. nie były one umiejscowione w jednym pasie za zabudowaniami. Należy dodać, że to, co widniało
w protokołach parcelowych, nie odzwierciedlało w zupełności stanu faktycznego.
W lokalnych tradycjach istniały umowy „na słowo”. Przy podziale spadkowym
nie wszyscy przeprowadzali sprawy notarialnie, często regulacje urzędowe następowały wiele lat później, nawet w dwudziestoleciu międzywojennym59. Budy
miały charakter łańcuchówki z typowym łanowym układem gruntu60. Oczywiście
możliwe byłoby rozwinięcie tematu rodzin właścicieli parcel gruntowych, gdyby
zachowały się spisy ludności z tego okresu. Fakt ten uniemożliwił opcjonalne zestawienie wielkości rodziny względem wielkości samego majątku. Pewną część
Bud zajmowała Cukrownia Przeworsk, której założycielem i głównym akcjonariuszem był książę Andrzej Lubomirski. Natomiast Kolej Karola Ludwika oraz
kolej lokalna Przeworsk–Dynów, zwana potocznie „wąskotorówką”, zajmowały
w sumie ponad 32 ha. Poza tym drogi powiatowe zostały uwzględnione w katastrze, a także tzw. dobro publiczne, czyli grunty, których używanie dozwolone
było tylko mieszkańcom gminy61.
J. Burszta, op. cit., s. 140–141.
Łańcuchówka – jest to wieś, w której domy umieszczone są niezbyt gęsto i ciągną się
w jednym kierunku całej długości gruntów wsi. We wsiach takich występuje pasowy lub łanowy
układ gruntów, polegający na tym, że od drogi stanowiącej oś wsi odchodzą równej szerokości
pasy gruntów należące do poszczególnych osadników. S. Arnold, Geografia Historyczna Polski,
Warszawa 1951, s. 35.
61
F. Bujak, Galicya, t. 1, Rzeszów 2014, s. 277.
59
60
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Tabela 6. Procent powierzchni największych właścicieli w Budach Przeworskich
w latach 1862 i 1911
Właściciele
Książęta Lubomirscy
Antoni Misiągiewicz
Cech rzeźniczy
OO. Bernardyni
SS. Miłosierdzia

Powierzchnia gruntów
Powierzchnia gruntów
w 1862 r. (w %)
w 1911 r. (w %)
28,51
29,17
3,62
–
0,40
2,14
–
0,67
4,19
4,00

Źródło: Muzeum w Przeworsku, sygn. MP-DA-78, Protokół parcelowy Bud Przeworskich z 1862 roku, sygn. MP-DA-122, Protokół parcelowy Gminy Budy Przeworskie.
Opracowanie własne.

W przypadku powierzchni posiadanej ziemi przez największych właścicieli
również jest widoczna spora dysproporcja. Jako przykład dużego gospodarstwa
kmiecego podano ziemie Antoniego Misiągiewicza. Jeżeli chodzi o Lubomirskich to zestawienia procentowe dotyczą posiadłości Jerzego Lubomirskiego oraz
jego syna Andrzeja – jest to ten sam majątek wynoszący 328 ha. W 1862 roku
powierzchnia Bud wynosiła 1097 ha, zaś do 1911 zwiększyła się ona o niecałe 100
ha. Można przyjąć, że poza cechem udział procentowy w całej gminie nie zmienił się. Generalnie obszar gruntu cechu rzeźniczego z Przeworska zwiększył się
w tym czasie z ponad 4 ha do 24 ha w 1911 roku. Sanktuarium Sióstr Miłosierdzia
nieznacznie zmniejszyło swoje włości. Co ciekawe klasztor Bernardynów w 1862
roku nie posiadał gruntów na terenie Bud, chociaż był umiejscowiony blisko tej
gminy. Ich majątek przedstawiał się skromnie – wynosił jedynie 7,58 ha, aczkolwiek w porównaniu z innymi gospodarstwami była do dość duża powierzchnia.
Zakończenie
Budy Przeworskie po włączeniu do miasta Przeworsk odeszły szybko w zapomnienie. W okresie międzywojennym część „Górna” Bud została określona
mianem „Przedmieścia” i tak też nazwano główną ulicę wylotową w stronę Zarzecza koło Jarosławia; pozostałe nazwy dawnych niw zostały zapomniane. Zabudowania wsi Budy Przeworskie stykały się z zabudowaniami miasta, a granice
administracyjne nie były widoczne, dlatego też mieszkańcy Bud mogli czuć, że
mieszkają w samym Przeworsku, a samo przyłączenie gminy do miasta mogło
być dla wielu niezauważalne62.
Mimo postępującej niepamięci o niezależności Bud przeanalizowany materiał
źródłowy pozwala wyciągnąć wnioski, że gmina była dość dobrze zorganizowa62

J. Benbenek, op. cit., s. 216.
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na. Rzetelne prowadzenie księgi protokołów rady gminy sugeruje, że władze Bud
Przeworskich traktowały swoją pracę poważnie. Świadczy o tym m.in. troska
o mieszkańców, którym groziły większe obciążenia podatkowe w ramach gminy
Przeworsk – będącej mocną zadłużoną. Co więcej, licznie odnotowywane prośby lub wnioski mieszkańców gminy były nie tylko uwzględniane w księdze, ale
i rozpatrywane przez radę.
Protokoły parcelowe ukazały proces rozdrobnienia parcel. W 1862 roku
w dokumentach widniały nie pojedyncze parcele, a całe niepodzielone łany. Wystarczyło 49 lat, żeby doszło do całkowitego rozdrobnienia gruntów w gminie,
z wyjątkiem majątku księcia Andrzeja Lubomirskiego (ordynacje nie ulegały podziałowi) oraz Sióstr Miłosierdzia; cech rzeźniczy nawet powiększył liczbę posiadanych parcel. Dużo zyskało samo miasto, ponieważ dzięki włączeniu Bud do
Przeworska mogło liczyć na podatek z tytułu prowadzonego przedsiębiorstwa ze
strony cukrowni, a dodatkowo zyskało energię elektryczną63. Niestety nie zachowały się dokumenty, które wyjaśniłyby, jak wyglądała gmina Budy Przeworskie
przed 1862 rokiem. W 1934 do Przeworska została włączona jako ostatnia gmina
Mokra Strona64.
Na zakończenie należałoby przytoczyć słowa Pawła Stepkiewicza:
Na skutek tego połączenia przybył do miasta liczny żywioł rolniczy, a dawne Budy
Przeworskie zachowały pewien ślad dawnej samodzielności, otrzymały bowiem
delegata z ramienia Rady Miejskiej, w osobie dawnego sekretarza gminy Józefa
Związka, właściciela dużego gospodarstwa rolnego i członka Rady Miejskiej. Tu
wypadłoby wymienić i opisać tych obywateli – przedmieszczan z Burdasza czy
Przedmieścia, owych Rożków, Buczków, Koniecznych, Śliwów, Żelaznych, Zardzewiałych i Cebulaków, wśród których niejeden był godnym wspomnienia oryginałem, ale zbyt mało miałem z nimi styczności, bym mógł o nich jakieś cechy
charakterystyczne podpatrzeć65.

Fragment wspomnień mieszczanina przeworskiego obrazuje, jak miasto Przeworsk stopniowo zamieniło swój typowo mieszczański charakter na bardziej rolniczy. Znaczna część mieszkańców po 1922 roku zajmowała się uprawą ziemi.
Opierając się na ocenie Pawła Stepkiewicza, można wywnioskować, że mieszkańcy Bud niejednokrotnie zasługiwali na wzmiankę w annałach historii tego regionu, a wymienieni przez niego gospodarze zapewne musieli brać czynny udział
w życiu dawnej gminy.

Ibidem, s. 221.
L. Kisiel, op. cit., s. 63.
65
P. Stepkiewicz, O starym Przeworsku gawęda, „Przeworskie Zapiski Historyczne” 1990,
t. 1, s. 90.
63
64
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MARIA STINIA (Kraków)

POGLĄDY EKONOMICZNE
KAZIMIERZA CHŁĘDOWSKIEGO
W ŚWIETLE JEGO STARAŃ O KATEDRĘ
NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM
W POCZĄTKACH EPOKI AUTONOMICZNEJ
Abstract
Kazimierz Chłędowski’s views on economy in the light
Jagiellonian University

of his attempts to take a chair at the

at the beginning of the autonomy period

A renowned Galician memoirist and official, having graduated from the faculty of Law
at the Jagiellonian University, Kazimierz Chłędowski attempted to start a career of a scholar.
The atmosphere seemed to be favourable due to the increasing Polonization of the University,
the introduction of the system of habilitation, and the need for new staff members. What also
influenced Chłędowski’s decision was the scholarly work of Julian Dunajewski, whose lectures
he attended. Inspired by Dunajewski’s personality and his views on economy, Chłędowski wrote
his works, which became the basis of his habilitation procedure. At the same time he published
a lot of essays on economy and history as well as on general subjects. He was critical towards the
economic situation in Galicia, suggesting concrete solutions: development of local governments
and national institutions, decentralization of trade, reducing interest rates on loans. Eventually he
gave up the scholarly career, however, and devoted himself to literature and work for the Galician
authorities.
Key words: Jagiellonian University, history of law, economic science, Kazimierz Chłędowski,
Galicia
Słowa kluczowe: Unwiersytet Jagielloński, historia prawa, wiedza ekonomiczna, Kazimierz
Chłędowski, Galicja

Kazimierz Chłędowski, znany literat, autor kilku powieści i obszernych
pamiętników, uzdolniony eseista, autor prac z historii kultury, a zarazem urzędnik
i koneser sztuki przyciągał uwagę badaczy jako uważny obserwator (i rejestrator)
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życia w habsburskiej Galicji1. W mniejszym stopniu zwracano uwagę na jego
aspiracje naukowe i plany rozpoczęcia kariery uniwersyteckiej2.
Chłędowski urodził się w 1843 roku w Lubatówce koło Krosna. Uczęszczał do
gimnazjów w Tarnowie i Nowym Sączu, by ostatecznie świadectwo dojrzałości
uzyskać w 1862 roku w gimnazjum św. Anny w Krakowie3. Pochodząc
z rodziny szlacheckiej, podjął studia prawnicze, co było typowym wyborem
w jego środowisku. Ojciec planował dla niego służbę dyplomatyczną, więc
– by doskonalić znajomość języka niemieckiego – wysłał go do Pragi, gdzie
studiującą młodzież przyciągała postać najwybitniejszego wówczas profesora
prawa Johanna Friedricha von Schulte4. Edukację rozpoczął Chłędowski
w Pradze w roku akademickim 1862/1863 i studiował tam dwa semestry5.
Uczęszczał ponadto na wykłady filozoficzne Wilhelma Fridolina Volkmanna6
oraz historyczne Václava Vladivoja Tomka7, by – jak to określał w swoich
1
Kazimierz Chłędowski – pisarz i badacz kultury, red. J. Miziołek, J. Maj, Krosno 2007;
B. Widawska, Zur Akkulturation polnischer Intellektueller im habsburgischen Galizien in der
2. Hälfte des 19. Jahrhunderts im Lichte der Memoiren von Kazimierz Chłędowski (1843–1920),
„Polilog. Studia Neofilologiczne” 1, 2011, s. 133–144; eadem, Die Multikulturelle Wirklichkeit der
Donaumonarchie und ihre Auswirkungen auf die nationale Identitätsbildung der Polen am Beispiel
der Memoiren Kazimierz Chłędowskis (1843–1920), „Politolog. Studia Neofilologiczne” 3, 2013,
s. 243–256; U. Kowalczuk, Kazimierz Chłędowski i zapomniane aspekty galicyjskiego śmiechu.
Rekonesans, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2013, nr 1–2 (36), s. 325–344.
2
Barycz fragment swojego tekstu poświęcił przerwanej procedurze habilitacyjnej Chłędowskiego i nie zajmował się kwestiami jego przygotowania merytorycznego oraz wzorców naukowych z zakresu ekonomii politycznej (H. Barycz, Alma Mater Jagellonica. Studia i szkice z przeszłości Uniwersytetu Krakowskiego, Kraków 1958, rozdział Dwa doktoraty i dwie niedoszłe habilitacje, s. 188–223).
3
Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego [dalej: Arch. UJ], WP II 397, Kopie absolutoriów
z lat 1855–1921, Litera C: Kazimierz Chłędowski (bez pag.); S. Wasylewski, Kazimierz Chłędowski, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 3, Kraków 1937, s. 307–308.
4
Johann Friedrich von Schulte (1827–1914), historyk prawa, teolog, zwolennik starokatolicyzmu. W latach 1855–1873 był profesorem prawa kościelnego i historii niemieckiego państwa
i prawa w Pradze, a następnie w Bonn, gdzie wykładał do 1906 roku. Opracował Die Geschichte
der Quellen und Literatur des Kanonischen Rechts von Gratian bis auf die Gegenwart (Bd. 1–4,
Bonn–Stuttgart 1875–1880); C. Wurzbach, Johann Friedrich Ritter von Schulte, [w:] Biographisches Lexikon des Kaiserthums Ősterreich, Band 32, Wien 1876, s. 167–171: (http://www.literature.at/viewer.alo?objid=11780&page=170&scale=3.33&viewmode= fullscreen [dostęp 1 V 2016].
5
Arch. UJ, WP II 397, Kopie absolutoriów z lat 1855–1921, Litera C: Kazimierz Chłędowski
(bez pag.).
6
Wilhelm Fridolin Volkmann (1821–1877), filozof i psycholog, profesor uniwersytetu w Pradze, skupiał się na badaniach opartych na koncepcjach Johanna Friedricha Herbarta; M. Heinze,
Wilhelm Fridolin Volkmann, [w:] Allgemeine Deutsche Biographie, Band 40, Leipzig 1896, s. 244–
245: http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/bsb00008398/images/index.html?id=00008398&fip
=qrsewqxseayaqrsfsdrewqeaya&no=9&seite=246 [dostęp 1 V 2016].
7
Václav Vladivoj Tomek (1818–1905), czeski historyk, polityk i pedagog, profesor Uniwersytetu w Pradze był autorem wielu znanych prac historycznych (Dzieje królestwa czeskiego, Kronika
miasta Pragi czy Jan Žižka) oraz podręczników do historii monarchii używanych w całym państwie do lat 70. XIX wieku; C. Wurzbach, Wenzel Wladiwoj Tomek, [w:] Biographisches Lexikon
des Kaiserthums Ősterreich, Band 46, Wien 1882, s. 82–86: http://www.literature.at/viewer.alo?objid=11665&viewmode= fullscreen&scale=3.33&rotate=&page=85 [dostęp 1 V 2016].
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Pamiętnikach – „osłuchać się” z językiem czeskim. W odręcznie napisanym
curriculum vitae, zachowanym w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
wspominał praskie wykłady Karla Esmarcha8 i Johanna Friedricha von Schulte
oraz informował o uczęszczaniu na wykłady z historii oraz lingwistyki języków
słowiańskich9.
Stan zdrowia uniemożliwił mu kontynuowanie nauki w Pradze10, dlatego
począwszy od semestru zimowego 1863/1864 dalsze kształcenie podjął na
Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego11. Lata jego studiów oraz
próby podjęcia kariery naukowej przypadły na przełomowy okres w dziejach
Uniwersytetu. Dzięki rozpoczynającej się w Austrii liberalizacji stosunków
politycznych następowała stopniowa polonizacja uczelni. Ze względu na specyfikę
zawodową najwolniej przebiegała ona na Wydziale Prawa, ale język polski na
początku lat 60. został wprowadzony dla przedmiotów ogólnych, takich jak prawo
rzymskie i kanoniczne, filozofia i encyklopedia prawa, ekonomia polityczna,
administracja, statystyka, prawo narodów, prawo polskie oraz prawo francuskie.
Także wszystkie ćwiczenia praktyczne w prawie cywilnym i karnym odbywały
się po polsku. Język niemiecki zachowano w wykładach z historii państwa
i prawa niemieckiego, prawa prywatnego niemieckiego, także dla przedmiotów
austriackiego prawa pozytywnego, czyli austriackiego prawa i postępowania
cywilnego, karnego i procesu karnego, handlowego i wekslowego, dla prawa
górniczego, austriackiego prawa administracyjnego, skarbowego i statystyki
austriackiej. Wybuch powstania styczniowego i wprowadzenie stanu oblężenia
w Krakowie wstrzymał postępy polonizacji. Kolejny etap starań o zmianę języka
wykładowego nastąpił kilka lat później, pod wpływem zasadniczych zmian
ustrojowych w Austrii (konstytucja grudniowa z 1867 roku) oraz ugody polskoaustriackiej. Nowe przepisy dotyczące Wydziału Prawa dla Krakowa i Lwowa
wydano w październiku 1868 roku. Na uniwersytecie krakowskim rozszerzono
wówczas zakres stosowania języka polskiego na austriackie prawo pozytywne:
prawo i proces cywilny, prawo i proces karny, prawo wekslowe i prawo handlowe.
W październiku tego roku Ministerstwo Wyznań i Oświaty zdecydowało, że na
galicyjskich wydziałach prawa będą polonizowane kolejne katedry, na których
8
Karl Esmarch (1824–1887), niemiecki historyk prawa, profesurę zwyczajną uzyskał w Krakowie w roku 1855 z prawa rzymskiego. Rok później wydał monografię Römische Rechtsgeschichte
(Göttingen 1856), kilkakrotnie wznawianą. W następnym roku przeniósł się do Pragi, gdzie pozostał do końca swej kariery; K. von Czyhlarz, Karl Bernhard Hieronymus Esmarch, [w:] Allgemeine
Deutsche Biographie, Band 48, Leipzig 1904, s. 429–432; „Deutsche Biographie”: http://data.deutsche-biographie.de/rest/sfz14924.pdf [dostęp 1 V 2016].
9
Arch. UJ, Teczka akt habilitacyjnych WP II 138, życiorys odręczny Kazimierza Chłędowskiego (bez pag.).
10
A. Kosiek, Kazimierza Chłędowskiego „kraj lat dziecinnych”, [w:] Kazimierz Chłędowski –
pisarz i badacz kultury, red. J. Miziołek, J. Maj, Krosno 2007, s. 34–44.
11
Arch. UJ, WP II 397, Kopie absolutoriów z lat 1855–1921, Litera C: Kazimierz Chłędowski
(bez pag.); WP II 517, Protokoły egzaminów ścisłych na stopień doktora praw. Karta wpisu (bez
pag.).
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jeszcze wykłada się po niemiecku (statystyka, austriackie prawo administracyjne,
prawo niemieckie i prawo skarbowe)12.
Równolegle następowała zmiana w systemie kształtowania się zespołu
naukowo-dydaktycznego. Wprowadzony proces habilitacji i system docentur
prywatnych zaczął funkcjonować na UJ właśnie na początku lat 60. Habilitacja
jako warunek uzyskania katedry gwarantowała odpowiedni poziom wiedzy
i umiejętności, podnosząc tym samym rangę kierunku. Powołanie instytucji
docentów prywatnych i pierwsze przepisy o habilitacjach w monarchii
austriackiej wydano 9 lipca 1848 roku, następnie reskryptem z dnia 19 grudnia
tegoż roku wprowadzono nowe zasady, które obowiązywały do 1888 roku13.
Warunkiem przystąpienia do procedury było: posiadanie stopnia doktora,
przedłożenie curriculum, programu wykładów, drukowanej lub pisanej rozprawy,
odbycie colloquium przed Radą Wydziału oraz wygłoszenie próbnego wykładu.
Po pomyślnym przebiegu kolejnych etapów rada przedstawiała wniosek
skierowany do MWiO o zatwierdzenie kandydata. Docentury były bezpłatne, ale
przysługiwało prawo pobierania opłat za wykłady. Na UJ pierwsze próby z lat
1849–1849 nie powiodły się – kandydaci nie spełniali wszystkich wymogów, bądź
nie byli zatwierdzani przez ministerstwo. Kolejne dziesięciolecie, obejmujące
okres rządów Aleksandra von Bacha, nie przyniosło w tym względzie większych
zmian14. Dopiero przeobrażenia systemu politycznego monarchii na początku lat
60., a zwłaszcza przywrócenie autonomii uczelni oraz częściowa jej polonizacja,
okazały się przełomowe.
Przyczynił się do tego również apel rektora Józefa Dietla, który w artykule
O instytucji docentów w ogóle a szczególnie na Uniwersytecie Jagiellońskim,
opublikowanym w „Czasie” w 1861 roku, zapowiedział proces rozwoju tej
instytucji w Krakowie15. Już w 1862 roku odbyło się siedem habilitacji, w tym
dwie na Wydziale Prawa (Fryderyka Zolla z prawa rzymskiego oraz Feliksa
Szlachtowskiego z procesu cywilnego)16. Dietl starał się zbudować polski
zespół nauczający, inspirował do wstępowania w szeregi prawników praktyków
czy urzędników, szukał też doświadczonych naukowców. Do nich należał bez
wątpienia Julian Dunajewski. Jego postać wyraźnie odznaczała się pośród
grona pedagogicznego – posiadał wieloletnie doświadczenie uniwersyteckie
12
M. Stinia, Uniwersytet Jagielloński w latach 1871–1914. Modernizacja procesu nauczania,
Kraków 2014, s. 46–47.
13
K. Michalewska, Habilitacje w Uniwersytecie Jagiellońskim 1848–1918, „Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 12, 1963, s. 81.
14
M. Stinia, Trudne dziesięciolecie. Uniwersytet Jagielloński w okresie rządów Aleksandra von
Bacha, [w:] Amico, socio et viro docto. Księga ku czci profesora Andrzeja Kazimierza Banacha,
red. T. Pudłocki, K. Stopka, Kraków 2015, s. 295–305.
15
J. Dietl, O instytucji docentów w ogóle, a szczególnie w Uniwersytecie Jagiellońskim, „Czas”,
31 października 1861, nr 251, s. 1–2.
16
P.M. Żukowski, Słowo od autora, [w:] P.M. Żukowski, Profesorowie Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. 2: 1780–2014, red. D. Malec, Kraków 2014, s. LXXII.
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zdobyte w czasie pracy kolejno na Uniwersytecie Jagiellońskim, Akademii
Prawa w Preszburgu (Bratysławie) i na Uniwersytecie Lwowskim. Od 1861
roku wykładał ponownie na UJ tzw. umiejętności polityczne, w skład których
wchodziła ekonomia polityczna, ponadto prowadził zajęcia ze statystyki
i prawa administracyjnego. Chłędowski, który uczęszczał na jego wykłady,
rysując nieco złośliwie postać swojego profesora w Pamiętnikach, zarzucał mu
wyjątkową niechęć do porannych wykładów co powodowało częste spóźnianie
się. Przyznawał jednak, że Dunajewski posiadał wyjątkowy talent dydaktyczny:
[…] w pół godziny nauczył studentów więcej, aniżeli inny profesor w kilkugodzinnym wykładzie. Mówił silnym, grubym głosem, gładko, dobitnie, i porywał swoim
wykładem słuchaczów. Wszystko, co powiedział było zajmujące, rozciekawiało
młode umysły i każdy z nas słuchał go z natężoną uwagą i rad był żadnego nie
opuścić słowa17.

Dunajewski wygłaszał wykłady z ekonomii politycznej w latach 1864–1865
oraz 1872–1873. Chłędowski musiał być pod jego dużym wrażeniem, gdyż
z prowadzonych przez Dunajewskiego przedmiotów (ekonomia polityczna
i skarbowość) uzyskiwał bardzo dobre oceny18. Wpływ na niego wywarły również poglądy profesora i sposób prowadzenia rozumowania, a także przywoływane autorytety w zakresie ekonomii politycznej. Wykłady Dunajewskiego
zostały opublikowane w formie skryptu w dwóch wydaniach, jednym spisanym
z wykładów przez uczniów oraz drugim – według relacji Stanisława Estreichera,
na którą powoływał się Ferdynand Zweig – podyktowanym przez Dunajewskiego19. Był to uporządkowany tekst przedstawiony w sposób praktyczny, czerpiący z doświadczeń klasycznej ekonomii angielskiej, francuskiej i niemieckich
historycznych szkół ekonomicznych. W wykładach widoczny był wpływ Johna
Stuarta Milla i Karla Heinricha Raua20. Wykłady opierał na eklektycznym systemie Raua, który zebrał doświadczenia współczesnych teoretyków ekonomii
i opracował podręcznik Lehrbuch der politischen Oekonomie21. Dunajewski
niekiedy, zwłaszcza w zakresie skarbowości, wchodził z nim w polemikę. Powoływał się ponadto na Adama Smitha, Davida Ricardo, Jean-Baptiste Saya,
Jeana Charles’a Simonde de Sismondi, Claude’a Frédérica Bastiata, Friedricha Lista, Pellegrino Rossiego. Z polskich teoretyków przywoływał Fryderyka
Skarbka, Józefa Supińskiego i w mniejszym stopniu Augusta Cieszkowskiego. Dunajewski jako obrońca szkoły liberalnej i klasycznej wierzył w istnienie praw naturalnych. Cenił także myśli Wilhelma Georga Friedricha Roschera,
17
K. Chłędowski, Pamiętniki, t. 1: Galicja (1843–1880), do druku przygotował, wstępem
i przypisami opatrzył A. Knot, Kraków 1951 [wyd. 3 – Wrocław 2006], s. 158.
18
Arch. UJ, WP II 397, Kopie absolutoriów z lat 1855–1921, Litera C: Kazimierz Chłędowski
(bez pag.).
19
F. Zweig, System ekonomii i skarbowości Juliana Dunajewskiego, Kraków 1925, s. 5.
20
Tamże, s. 6.
21
K.H. Rau, Lehrbuch der politischen Oekonomie, Leipzig 1877.
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zwłaszcza System der Volkswirtschaft, za uwzględnianie podłoża historycznego procesów oraz ich strony moralnej. Wykład teoretyczny Dunajewskiego
składał się ze wstępu oraz trzech rozdziałów o produkcji, rozdziale dochodów
i konsumpcji. Rozdział o dochodach, połączony z nauką o obiegu pieniądza,
obejmował również naukę o kredycie według systemu Raua22. Rozdział o produkcji skupiał się na trzech czynnikach produkcji: przyrodzie, pracy i kapitale,
oraz na przedsiębiorstwie jako syntezie tych czynników. Część o dochodach
zawierała omówienie ceny i jej roli. Następnie omawiał rentę ziemską, płace
i procent. Przedstawiał również cenę pracy, strukturę i dynamikę płac. Naukę
o rencie ziemskiej oparł na teorii Ricardo, a część poświęconą nauce o pieniądzu
i kredycie opierał na definicjach Cieszkowskiego, lecz był znacznie ostrożniejszy w poglądach na szafowanie kredytem23. Nauka o konsumpcji oparta była
na teorii zbytu Saya i polemice z Sismondim. W wykładach zwracał uwagę
na kwestię zasad polityki gospodarczej, a zwłaszcza znaczenia rolnictwa dla
życia gospodarczego. Omawiał politykę kredytową, politykę celną i handlową oraz kwestię robotniczą. Wchodząc w polemikę z socjalizmem, cenił jego
zwrócenie uwagi na złą sytuację robotników jako grupy społecznej, domagał
się środków na złagodzenie ubóstwa, ale idee socjalistyczne traktował jako
utopię. Głęboko przemyślane i stosunkowo oryginalne były wykłady o skarbowości. Najbardziej interesującą część stanowiła nauka o kredycie publicznym – była to najmłodsza dziedzina skarbowości, zauważył jej ogromną rolę
w finansowaniu państwa. Dunajewski swoje koncepcje zastosował w praktyce, wyprzedzały jego czasy i obowiązywały jeszcze w latach dwudziestych
XX wieku24. Do jego najważniejszych prac z tego okresu, z którymi musiał
zetknąć się Chłędowski, należało opracowanie Ziemia i kredyt. Studium ekonomiczne – cz. 1, opublikowane w „Czasopiśmie Prawa i Nauk Politycznych”
w 1864 roku, a cz. 2 w „Ekonomiście” w 1869 roku (współautorzy: Wiktor Kopff
i Izydor Skarżyński)25. Dunajewski jako pierwszy polski minister skarbu
w Austrii (1880–1891) utorował drogę trzem kolejnym ministrom tego resortu: Leonowi Bilińskiemu, Witoldowi Korytowskiemu oraz Wacławowi Zalewskiemu. Od jego czasów do wybuchu pierwszej wojny światowej niemalże tradycyjnie stanowisko to trafiało w polskie ręce26. Dunajewski wywarł wyraźny
wpływ na poglądy ekonomiczne młodego Chłędowskiego, a znajomość między
nimi przetrwała wiele lat zarówno na gruncie towarzyskim, jak i służbowym,
w kręgach urzędniczych Lwowa i Wiednia.
F. Zweig, op. cit., s. 9.
Ibidem, s. 15.
24
Ibidem, s. 27–28.
25
Julian Dunajewski, [w:] P.M. Żukowski, Profesorowie Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. 2: 1780–2014, red. D. Malec, Kraków 2014, s. 86.
26
J. Dunajewski, Wykład ekonomii politycznej, Kraków 1935, [Z przedmowy komitetu wydawniczego], s. III.
22
23
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Podczas swoich uniwersyteckich studiów w Krakowie Chłędowski
uczestniczył także w wykładach Fryderyka Zolla sen. z prawa rzymskiego,
Udalryka Hayzmanna z prawa kanonicznego, a prawo prywatne studiował
u Piotra Burzyńskiego. Wśród jego wykładowców byli ponadto Edward Fierich,
Michał Koczyński i Edward Buhl. Po zdaniu wymaganych egzaminów uzyskał
w 1867 roku tytuł doktora prawa na podstawie dysertacji Zdania ze wszystkich
umiejętności prawniczych i politycznych. Zetknięcie się Chłędowskiego
z osobowością, poglądami, erudycją i szerokimi horyzontami ekonomicznymi
Dunajewskiego wpłynęło na jego zainteresowania związane właśnie
z problematyką ekonomiczną. Zwłaszcza, że jak wspomina w Pamiętnikach,
były to wykłady „jedynego profesora na wydziale prawnym, którego słuchałem
z zajęciem”27. Wpływ na nastawienie wobec działania ekonomicznego
mogła mieć również sytuacja związana z powstaniem styczniowym. Część
grona pedagogicznego i studentów wzięła w nim udział, a jego upadek
przewartościował poglądy wielu osób – zamiast irredenty rozpoczął się czas
działań pozytywistycznych. Na plany życiowe Chłędowskiego w tym okresie
wpływ też miała trudna sytuacja materialna jego rodziny, co skłaniało go do
poszukiwania stałego źródła dochodów28. Już w czasie studiów publikował on
w lwowskim „Dzienniku Literackim” szkice historyczno-ekonomiczne: Zbytek
w Polsce. Szkic ekonomiczno-historyczny (1865), Mikołaj Kopernik i jego
prace mennicze. Szkic biograficzny (1866); Teraźniejsze szkoły materialistów
(1866), Siła w historii (1866)29. W „Gazecie Narodowej” opublikował
O równowadze społecznej (1865). Prace z zakresu ekonomii drukował także
w „Przeglądzie Polskim”. Tam też ukazała się w 1867 roku praca Handlowa
centralizacja, w której określił swoje poglądy na kwestie gospodarcze w Galicji.
Był zwolennikiem rozwoju gospodarczego tych ziem poprzez zwiększanie
eksportu przetworzonych produktów a nie surowców, ponadto zwracał uwagę
na konieczność rozwoju przetwórstwa, likwidację barier hamujących rozwój
handlu, a przede wszystkim rozbudowanie systemu pośredników między
wytwórcą a konsumentem, zwłaszcza kontestował duży udział pośredników
wyznania mojżeszowego w handlu galicyjskim30. Był także zwolennikiem
liberalizmu w handlu, zwracał uwagę na konieczność obrony własnych interesów
handlowych wobec istnienia w innych krajach ceł ochronnych. Krytykował
administrację państwową w okresie rządów centralistycznych. Wskazywał złe
praktyki austriackie, powołując się na rozporządzenie z 1855 roku nakazujące, by
K. Chłędowski, Pamiętniki…, op. cit., s. 164.
Ibidem, s. 179–183.
29
A. Mazurek, Materiały dotyczące życia i twórczości Kazimierza Chłędowskiego w zbiorach
Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, [w:] Kazimierz Chłędowski – pisarz i badacz kultury, red.
J. Miziołek, J. Maj, Krosno 2007, s. 232.
30
K. Chłędowski, Handlowa centralizacja, Kraków 1867, odbitka z „Przeglądu Polskiego”,
s. 2–3.
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wszystkie wyroby płócienne z krajów koronnych były stemplowane w Wiedniu
(tzw. Ursprungszeugnisse)31, co w efekcie doprowadziło wielu producentów do
bankructwa. Podkreślał słabą infrastrukturę w zakresie komunikacji i transportu
w Galicji, zwłaszcza funkcjonowanie tylko jednej linii kolei im. Karola Ludwika,
wskazując za niezbędne połączenie z koleją nadcisańską, czyli z Węgrami oraz
z Mołdawią i Odessą32. Polepszenie sytuacji widział w rozwoju samorządów
oraz instytucji krajowych, decentralizacji handlu, pomnożeniu kapitału stałego
i obniżeniu stopy procentowej33.
Równolegle prowadził działalność literacką i publicystyczną na łamach
lwowskiego „Dziennika Literackiego”, gdzie wyraźnie przeciwstawiał się
koncepcjom powstańczym. W tym okresie przechodził moment fascynacji
poglądami Karla Vogta, Georga Büchnera i Karola Darwina, a duże wrażenie
wywarła na nim Historia cywilizacji w Anglii Henry’ego Thomasa Buckle’a oraz
Siła i materia Ludwiga Büchnera34. Identyfikował się z poglądami krakowskich
stańczyków. Szkice literackie Chłędowskiego ukazywały się w wydawanych
w Warszawie „Tygodniku Ilustrowanym” oraz „Kłosach”.
W tym czasie rozstrzygały się losy jego przyszłej drogi życiowej. Podobnie
jak wielu absolwentów prawa dostał posadę w Prokuratorii Skarbu w Krakowie
(w której zatrudniano młodych prawników rokujących karierę naukową). Po krótkim
czasie został zatrudniony jako praktykant w Namiestnictwie we Lwowie. Niemal
równocześnie 23 lutego 1868 roku zwrócił się do Wydziału Prawa i Umiejętności
Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego z podaniem o dopuszczenie go
do habilitacji na docenta umiejętności politycznych z językiem polskim jako
wykładowym. W tym czasie nie było jeszcze formalnie katedry ekonomii
politycznej, a wykłady w ramach tzw. umiejętności politycznych prowadził
nadal Julian Dunajewski. Jednakże postęp, jaki był widoczny w naukach prawnoekonomicznych, skłaniał Wydział Prawa do starań o habilitację w tym zakresie,
co dawało szansę na stworzenie etatu profesorskiego. Władze ministerialne też
przychylniej patrzyły na habilitacje na Uniwersytecie Jagiellońskim. Miała to być
trzecia po Zollu i Szlachtowskim habilitacja na Wydziale Prawa. Jej podstawą
miała być praca O kredycie rolniczym i jego instytucjach. Była ona pisana na
potrzeby planowanej przyszłej habilitacji i opublikowana została w „Przeglądzie
Polskim” w 1868 roku. Chłędowski zaproponował w niej własną systematykę
instytucji i rodzajów kredytu, skupiając się przede wszystkim na teorii i praktyce
kredytu rolniczego. Omówił zagadnienie, sytuując je zgodnie z obowiązującą
wówczas metodologią w ujęciu historycznym. Jednocześnie wskazywał na
możliwe ewentualne kierunki nauczania o kredycie. Odwoływał się przy tym do
Ibidem, s. 6.
Ibidem, s. 9.
33
Ibidem.
34
K. Chłędowski, Pamiętniki…, op. cit., s. 149.
31
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prac Karla Friedricha Nebeniusa35, Karla Heinricha Raua36, Henry’ego Dunninga
Macleoda37 i Augusta Cieszkowskiego38.
Praca, która została zaakceptowana jako podstawa procesu habilitacyjnego,
także pośrednio wiązała się z aktualnymi potrzebami Galicji, ponieważ dotyczyła
kwestii sposobów udzielania pomocy kredytowej podstawowej gałęzi gospodarki
Galicji – czyli rolnictwu. Chłędowski zdefiniował pojęcie kredytu, wchodząc
w polemikę z Rauem i Nebeniusem, a popierając definicję Cieszkowskiego.
Dokonał systematyki rodzajów kredytów i form instytucji kredytowych. Podkreślał
znaczenie dla rozwoju rolnictwa Towarzystw Kredytowych Ziemskich, banków
indemnizacyjnych, międzynarodowych banków rolniczych (Langrand-Dumonceau,
Vindobona) oraz towarzystw zaliczkowych, powoływał się przy tym na działające
stowarzyszenia rzemieślnicze Szulce-Delicza, podkreślając jednocześnie specyfikę
rolnictwa i potrzebę funkcjonowania kredytów długoterminowych. Zwracał uwagę
na konieczność rozwoju nowoczesnych instytucji kredytowych – Towarzystw
Kredytowych Ziemskich, zwłaszcza jako mostów łączących kapitał i ziemię39. Jako
podstawę działalności tych instytucji widział wspieranie produkcji rolnej, poprzez
niskooprocentowane kredyty oraz pomoc dla rolników zagrożonych upadkiem40.
Na potrzeby procesu habilitacyjnego opracował także swój program wykładów
z ekonomii politycznej, ponieważ z tego zakresu wniósł podanie o docenturę.
Zdecydował się w nim na przyjęcie jako podstawy systemu ekonomii politycznej
opracowanego przez Karla H. Raua uważanego przez jemu współczesnych za
najwybitniejszego niemieckiego ekonomistę. Rau związany był z uniwersytetem
35
Karl Friedrich Nebenius (1784–1857), ekonomista, polityk, autor wielu prac zakresu kredytu (Der
öffentliche Credit. Dargestellt in der Geschichte und in den Folgen der Finanzoperationen der grossen europäischen Staaten seit Herstellung des allgemeinen Land- und Seefriedens, ihrer Massregeln zur
Begründung oder Befestigung öffentlicher Creditanstalten, und der Begebenheiten in der Handelswelt,
deren Wirkung damit zusammen getroffen. D. R. Marx’schen Buchhandlung, Carlsruhe 1820 (wyd. 2.
jako: Über die Natur und die Ursachen des öffentlichen Credits, Staatsanleihen, die Tilgung der öffentlichen Schulden, den Handel mit Staatspapieren und die Wechselwirkung zwischen den Creditoperationen
der Staaten und dem ökonomischen und politischen Zustande der Länder, ebenda 1829); F. von Weech,
Karl Friedrich Nebenius, [w:] Allgemeine Deutsche Biographie, Band 23, Leipzig 1886, s. 351–355;
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00008381/images/index.html?seite=353 [dostęp 1 V 2016].
36
Karl Heinrich Rau (1792–1870), niemiecki ekonomista, wieloletni profesor Uniwersytetu
w Heidelbergu; V. Hentschel, Carl Daniel Heinrich Rau, [w:] Neue Deutsche Biographie, Band 21,
Berlin 2003, s. 193; „Deutsche Biographie“: http://www.deutsche-biographie.de/ppn118787942.
html [dostęp 1 V 2016].
37
Henry Dunning Macleod (1821–1902), szkocki ekonomista, autor publikacji z zakresu terorii
i praktyki kredytu (Theory and Practice of Banking 1856, Elements of Political Economy, 1858;
A Dictionary of Political Economy, 1859; Principles of Economist Philosophy, 1873; The Theory
of Credit, 1889). Henry Dunning Macleod, [w:] Encyclopedia Britannica (11th ed.), Volume 17, ed.
H. Chisholm, Cambridge 1911, s. 262: http://encyclopedia.jrank.org/LUP_MAL/MACLEOD_
HENRY_DUNNING_1821_1902.html [dostęp 1 V 2016].
38
August Cieszkowski (1814–1894), filozof, ekonomista, działacz społeczny. Sprawom kredytu poświecił pracę Du crédit et de la circulation (Paris 1839). H. Błachnio, E.J. Buczyńska,
W. Buczyński, Hr. August Cieszkowski, Swarzędz 2014.
39
K. Chłędowski, O kredycie rolniczym i jego instytucjach, Kraków 1868, s. 19.
40
Ibidem, s. 21–22.

32

MARIA STINIA

w Heidelbergu, gdzie wykładał od 1822 roku aż do śmierci. Jako autor wydawanego
kilkukrotnie doskonałego podręcznika do ekonomii politycznej wyznaczył
ówczesny sposób podejścia do zagadnień ekonomicznych41. Rau zajmował się
szczególnie ekonomiką rolnictwa42. Polskie wydanie jednej z jego prac (Zasady
umiejętności skarbowej) ukazało się w 1865 roku. Chłędowski odwoływał się
także do francuskiego ekonomisty erudycyjnego Henriego Josepha Baudrillarta43.
Decydując się na wzorowanie w planie wykładów na podręczniku Raua, brał
Chłędowski pod uwagę nie tylko fakt, że był to wówczas najnowocześniejszy
wykład tego przedmiotu, ale również to, iż jego uniwersalna konstrukcja pozwalała
na ewentualne zmiany, uaktualnienia oraz modyfikacje44. Uzupełniając, a niekiedy
upraszczając koncepcję Raua poglądami Baudrillarta, swój plan wykładów
podzielił na trzy zasadnicze elementy: teorię ekonomii, którą nazwał ekonomiką,
tzw. gospodarstwo narodowe stosowane, w którym analizował poszczególne
elementy gospodarki, oraz naukę skarbowości. Zamierzał wprowadzić także
elementy historii ekonomii oraz określić jej miejsce w systemie umiejętności
politycznych. Analizując poszczególne elementy ekonomiki, planował skupić
się na produkcji, wyodrębniając jednocześnie jej podstawowe czynniki, za
które uznał przyrodę, pracę i jej gałęzie, warunki produkcyjności oraz kapitał,
a ponadto skupiając się również na jego rodzajach oraz warunkach powstania.
Przedstawiając kwestię produkcji rozumianej jako różne gałęzie gospodarki,
omawiał rolnictwo, zwłaszcza kwestię wielkiej i małej własności gruntowej,
rzemiosło, komunikację, handel. W trzeciej części planowanych wykładów
O obiegu, wprowadzał pojęcia wartości, ceny, kredytu i jego funkcjonowania oraz
wpływu na obieg pieniędzy, a co za tym idzie działalności banków i papierów
bankowych. Kolejnym zagadnieniem był podział dóbr, w którym omawiał
kwestie stopy zarobkowej, renty ziemskiej, wynagrodzeń z kapitału oraz zysku.
Plan wykładów kończył kwestiami konsumpcji prywatnej i publicznej45.
41
K.H. Rau, Lehrbuch der politischen Ökonomie, 3 Bände, Heidelberg 1826–1837. Bd. 1:
Grundsätze der Volkswirthschaftslehre, 1826 (wyd. 8. – 1869); Bd. 2: Grundsätze der Volkswirthschaftspflege, später Grundsätze der Volkswirthschaftspolitik, 1828 (wyd. 5. – 1862); Bd. 3: Grundsätze der Finanzwissenschaft, 1837 (wyd. 6. – 1871).
42
K.H. Rau, Die Landwirthschaft der Rheinpfalz und insbesondere in der Heidelberger Gegend, Heidelberg 1830; idem, Geschichte des Pfluges, Heidelberg 1845; idem, Die landwirthschaftlichen Geräte der Londoner Ausstellung im Jahre 1851, Berlin 1853.
43
Henri Joseph Léon Baudrillart (1821–1892), francuski ekonomista, profesor historii gospodarczej w Collège de France, autor wielu prac z zakresu ekonomii politycznej, m.in. Manuel d’économie
politique (1857), Études de philosophie morale et d’économie politique (2 volumes, 1858), Des Rapports de la morale et de l’économie politique, cours professé au Collège de France (1860), La Liberté
du travail, l’association et la démocratie (1865), Éléments d’économie rurale, industrielle, commerciale (1867), Économie politique populaire (1869). Henri Joseph Léon Baudrillard, w: Encyclopedia
Britannica (11th ed.), Volume 3, ed. H. Chisholm, Cambridge 1911, s. 537: http://encyclopedia.jrank.
org/BAR_BEC/BAUDRILLART_HENRI_ JOSEPH_LEON_1.html [dostęp 1 V 2016].
44
Arch. UJ, Teczka akt habilitacyjnych WP II 138, Plan wykładów Kazimierza Chłędowskiego (bez pag.).
45
Arch. UJ, Teczka akt habilitacyjnych WP II 138, Pismo Kazimierza Chłędowskiego do Juliana Dunajewskiego w sprawie rezygnacji z wykładu habilitacyjnego (bez pag.).
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Nie rościł sobie Chłędowski pretensji do szczególnej oryginalności proponowanej koncepcji wykładów, ale wybierał dobre wzorce, w czym widać wpływ
Dunajewskiego. Jako dwudziestopięciolatek nie posiadał ugruntowanej pozycji
i znaczącej wiedzy, ale wyraźnie sprecyzowane poglądy sprawiły, że jego podanie przyjęto przychylnie46. Do oceny dorobku wyznaczono w marcu 1868
roku Juliana Dunajewskiego oraz profesora prawa i procesu karnego Aleksandra Bojarskiego. Kolegium profesorów przyjęło ich wniosek o dopuszczenie
Chłędowskiego do habilitacji jednogłośnie. Po przeprowadzonym kolokwium
dopuszczono go do wykładu próbnego i wyznaczono temat O istocie zadania
i systemie nauki ekonomii. Chłędowski zwlekał z jego wygłoszeniem do 13 lipca.
Wówczas okazało się, że profesorowie uznali, że po miesiącu od wyznaczenia
daty wykładu temat się przedawnił. Wyznaczono nowy, z nieprzekraczalnym
ośmiodniowym terminem47. Ostatecznie Chłędowski skierował pismo do Juliana Dunajewskiego – ówczesnego dziekana, w którym wycofał się z przystąpienia do wykładu, uzasadniając to zbyt krótkim czasem i brakiem urlopu od zajęć
w Namiestnictwie48. Być może, jak pisał po latach w pamiętnikach, „rzetelne studia ekonomiczne trochę mi się oschłymi wydawały”49. Chłędowski
w grudniu 1868 roku wycofał tylko część dokumentów z wniosku habilitacyjnego,
a w kwietniu następnego roku pozostałe załączniki. W jego teczce osobowej zachowały się jedynie: podanie, życiorys, plan wykładów oraz list do Dunajewskiego o rezygnacji z odbycia wykładu. Jego decyzja otworzyła drogę do habilitacji z ekonomii politycznej już w roku następnym (1869) Mieczysławowi
Bochenkowi (1838–1887), który habilitował się na podstawie pracy Stanowisko
państwa wobec kolei żelaznych z uwzględnieniem szczególnym stosunków zachodzących w Austrii, wydanej w Krakowie w 1869 roku. Wykład habilitacyjny O pojęciu waluty wygłosił 27 lutego tegoż roku50. Pięć lat później Bochenek został profesorem nadzwyczajnym, a w roku 1883 zwyczajnym – stając się
tym samym osobą, która stworzyła pierwszą w Krakowie katedrę z ekonomii
politycznej. Natomiast Kazimierz Chłędowski wybrał ostatecznie drogę kariery urzędniczej, zapewniającej stabilny byt i umożliwiającej realizację jego planów literackich. Od 1881 roku mieszkał w Wiedniu i pracował w Ministerstwie
dla Galicji, przechodząc przez 18 lat, pod sześcioma ministrami, kolejne szczeble kariery administracyjnej – od sekretarza ministra po stanowisko ministra
w austriackim rządzie Manfreda Clarego und Aldringena i Heinricha Witteka na
przełomie lat 1899–1900.
H. Barycz, op. cit., s. 212–213.
Ibidem.
48
Arch. UJ, Teczka akt habilitacyjnych WP II 138, Plan wykładów Kazimierza Chłędowskiego
(bez pag.).
49
K. Chłędowski, Pamiętniki…, op. cit., s. 241.
50
Bochenek Mieczysław, [w:] P.M. Żukowski, Profesorowie Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. 2: 1780–2014, red. D. Malec, Kraków 2014, s. 29.
46
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KRAKOWSKA SPRAWA KLUGERÓWIEN.
MIKROHISTORIE GALICYJSKIE
Abstract
The Cracow trial of the Kluger sisters (1909-1910). Galician ministories.
The article tells the story of two sisters from a Hasidic family - Anna (Chaja) and Eleonora (Lonka)
Kluger. The sisters, who were not allowed to study and were forced to get married, fled their home
in the Cracow district of Podgórze in 1909 and sued their parents in a local court. The case of the
Kluger sisters has been discussed here not so much in the context of women struggle for the right
to education, or traditions in a Hasidic family, but rather selected aspects of the model of paternal
authority at that time against Galician civil and penal legislation. Moreover, based on reports in such
periodicals as the Cracow „Czas” and „Nowa Reforma”, the Łódź „Kurier” or the Warsaw „Myśl
Niepodległa”, and on the student rally of 6 June 1910 called at the Jagiellonian University to protect
the Kluger sisters, the article presents a debate on patrimonial authority and possible consent to free
oneself from it. The trial and the debate in the press have been presented here up to the moment of the
sisters’ lawyer Zygmunt Marek making an appeal to the court in Vienna.
Key words: paternal authority, the Kluger sisters, Hasidic families
Słowa kluczowe: autorytet ojcowski, siostry Kluger, rodziny chasydzkie

W sierpniu 1909 roku, w wyniku konfliktu z rodzicami uciekły z rodzinnego
domu w Podgórzu (wówczas w pow. wielickim, od roku 1915 część Krakowa)
dwie nieletnie, pochodzące z chasydzkiej rodziny siostry Anna i Eleonora Kluger.
Sądowy proces, jaki wytoczyły tego roku swemu ojcu, zabraniającemu im nauki
i zmuszającemu do małżeństwa, jak dotąd odnotowany jest w historiografii jako
przykład postawy kobiet walczących o prawo do edukacji1. Rzeczywiście aspiracje Klugerówien wpisują się w rozwijaną od lat 80. i 90. XIX wieku w Galicji
dyskusję na temat możliwości edukacyjnych dla kobiet, które na początku XX
wieku były wciąż ograniczane2. Przedstawicielki galicyjskiego ruchu kobiecego
coraz śmielej występowały jednak przeciw temu stanowi, co generalnie wiązało
1
J. Majchrzyk-Mikuła, Kobiety w edukacji i oświacie polskiej na przełomie XIX i XX wieku,
Lublin 2006.
2
B. Czajecka, „Z domu w szeroki świat”. Droga kobiet do niezależności w zaborze austriackim
w latach 1890–1914, Kraków 1990, s. 140.
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się z ich sprzeciwem co do utrwalonej obyczajowo oraz sankcjonowanej przez
prawo dyskryminacji kobiet w różnorodnych sferach życia prywatno-rodzinnego
i publicznego. 31 maja 1910 roku odbył się w Krakowie wiec słuchaczek Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym uchwalono memoriał do władz z m. in.
z żądaniem rozszerzenia istniejących gimnazjów żeńskich i zakładów naukowych,
a także dopuszczenia kobiet do studiowania na Uniwersytecie na Wydziale Prawa,
w lwowskiej Szkole Politechnicznej oraz na Akademii Rolniczej w Dublanach3.
Postrzeganie historii Klugerówien w wymiarze emancypacyjno-edukacyjnym
nie oddaje jednak pełnego kontekstu sprawy. Nie wyczerpuje go także dyskusja
nad statusem kobiety w rodzinie chasydzkiej, borykającej się z wyznaczanymi
jej przez religię normami4. W niniejszym tekście proponuję spojrzeć na historię
Klugerówien w kontekście prawnym, omawiając wybrane problemy dotyczące
władzy ojcowskiej wobec obowiązującego w Galicji ustawodawstwa cywilnego
i karnego. Tym samym mam nadzieję przybliżyć jeden z aspektów badań rozwijanych nad zagadnieniem historii ojcostwa5.
Stabilność pozycji ojca na przestrzeni dziejów jest zaskakującym zjawiskiem.
Wprawdzie wszechogarniająca władza ojcowska została ostatecznie znacznie
ograniczona, lecz sięgający czasów antycznych patriarchalizm pozostawał nadal
dominującym układem stosunków wewnątrz rodziny. Na początku XX wieku rodzina wciąż miała patriarchalny charakter. Ojciec nadal uważany był za centralną
postać w rodzinie, symbolizował jej głowę z prawem reprezentacji familii na
zewnątrz oraz decydowania o losie żony i potomstwa. Taki status sankcjonował
zarówno przyjęty obyczaj, jak i istniejące prawodawstwo. Pozycja pater familias była szczególnie wzmocniona przez obowiązujące ustawodawstwo cywilne
(prawo rodzinne, małżeńskie itp.) oraz ogólną konstrukcję ówczesnego społeczeństwa, z uprzywilejowanym statusem mężczyzny i jego prawami. Jak pisze
Elisabeth Badinter: „Niezależnie od tego, jak dalece cofamy się w historii rodziny na obszarze kultury Zachodu, stajemy zawsze wobec władzy ojca, która
niezmiennie towarzyszy władzy męża”6. Ojcostwo jako struktura rodzinna jest
konstrukcją najbardziej niezmienną, a skala zachodzących w niej zmian jest nieporównywalnie mniejsza niż ta w ewolucji w obrębie macierzyństwa i dzieciństwa. Nie mniej jednak w wyniku postępujących na przestrzeni II połowy XIX
wieku procesów społeczno-gospodarczych, jak industrializacja, podjęcie pracy
zawodowej kobiet, rozwój ruchu emancypacyjnego, migracja itp., tradycyjny za„Głos Narodu” R. 18: 1910, nr 143, s. 2.
Szerzej na temat kobiet chasydzkich zob. Nieme dusze? Kobiety w kulturze jidysz, red.
J. Lisak, Wrocław 2010.
5
Warto zwrócić uwagę na pionierski tekst m.in. o prawnych aspektach ojcostwa autorstwa
Anety Bołdyrew (Zmiana wizerunku ojca w rodzinie polskiej w wyższych grupach społecznych
w XIX i na początku XX w., [w:] Stereotypy i wzorce męskości w różnych kulturach świata, red.
B. Płonka-Syroka, Warszawa 2008).
6
E. Badinter, Historia miłości macierzyńskiej, przeł. K. Choiński, Warszawa 1998, s. 23.
3
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kres prerogatyw ojcowskich zaczął kłócić się z realiami życiowymi i postawą
potomstwa.
Intersującym przykładem ścierania się na początku XX wieku nowych tendencji z tradycyjnym modelem życia rodzinnego jest właśnie sprawa Anny (Chaji)
i Eleonory (Lonki) Kluger. Wprawdzie jej bohaterki pochodziły z ortodoksyjnej
rodziny żydowskiej, ale ze względu na wywołany oddźwięk społeczny historia
ta ma znacznie ponadreligijne, a tradycjonalizm chasydzki traktować można tu
jako składnik uwypuklający cały problem. Według ówczesnej działaczki emancypacyjnej Pauliny Kuczelskiej-Reinschmit nadużycie władzy ojcowskiej było
ówcześnie zjawiskiem często występującym w wielu rodzinach. Uważała ona,
że ojcowie, rządząc w domu za pomocą pieniędzy, wielokrotnie chętniej wydawali nawet duży majątek na stroje i zabawy dla córek w celu korzystnego wydania ich za mąż, niż na sfinansowanie im edukacji. Często jeszcze odmawiali
wszelkiej racji pragnieniu kształcenia się dziewcząt, gdyż wpływało to niekorzystnie na znalezienie dla nich kandydata do małżeństwa; w powszechnej opinii zbyt wyedukowanych kobiet obawiali się młodzi mężczyźni. Matka nie była
w stanie zapewnić ochrony dziecku przed autorytaryzmem ojca, który niejednokrotnie doprowadzał do rodzinnych tragedii, m.in. załamań psychicznych dzieci
i w konsekwencji ich samobójstw. Niestety obecny stan badań nie pozwala określić skali sądowych sporów między ojcem a dziećmi w celu podważenia ojcowskich decyzji wynikających z prawnie przynależnych mu prerogatyw ojcowskich.
Zakładać można, że sprawa Klugerówien miała jednak precedensowy charakter,
co pokazuje wywołany przez nią oddźwięk w krakowskim środowisku akademickim oraz w prasie.
Bohaterowie i tło konfliktu
Anna (ur. 24 czerwca 1890) i Eleonora (ur. 19 lipca 1892) wychowały się
w ortodoksyjnej, liczącej się w społeczności żydowskiej rodzinie chasydzkiej.
Ich ojcem był kupiec z Podgórza Wilhelm Wolf, matką Simha – pochodząca
z prominentnego rodu Halberstamów, córka chorzowskiego rabina Mose Halbertsama7. Przed procesem dziewczęta mieszkały z rodzicami w kamienicy przy
Rynku podgórskim. W chwili rozpoczęcia procesu w 1910 roku Anna miała 20,
a Eleonora 18 lat. W świetle obowiązującego w Galicji prawa cywilnego nie były
pełnoletnie, gdyż nie osiągnęły wieku 24 lat8, który w przypadku kobiet i tak miał
7
Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51–1917/18, K–Ł, t. 3, red. K. Stopka,
Kraków 2009; Hochlöblischer k.k. Oberster Gerichtshof in Wien durch ein löbliches k.k. Bezirksgericht in Podgórze Nc I 647/9. Revisionsrekurs der Anna und Eleonore Kluger durch Dr. Sigismund Marek, Advokaten in Krakau gegen die Entscheidung des k.k. Landesgerichtes in Krakau
v. 4. April R. IV. 161/10, (b.m.i r. w.), s. 2–3, Sprawa Klugerówien, „Myśl Niepodległa” 1910, nr
138, s. 829.
8
Kodeks cywilny obowiązujący w Austrii od 1 stycznia 1812 r. z uwzględnieniem wszystkich
zmian i uzupełnień łącznie z trzema nowelami, Lwów 1914 (dalej ABGB), paragraf 174.
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symboliczne znaczenie, zazwyczaj bowiem jako mężatki przechodziły z kurateli
ojcowskiej pod władzę męża. Niestety nie wiele można powiedzieć o ich dzieciństwie i młodości. Znane są jedynie drobne szczegóły związane z ich edukacją.
W latach 1896–1902 Anna uczyła się w szkole ludowej w Podgórzu, a następnie
do 1904 roku w ośmioklasowej szkole żeńskiej Ludmiły Tschapkowej przy ul.
Kanoniczej 15 w Krakowie9. Dalszą wiedzę zdobywała dzięki pomocy prywatnej nauczycielki – panny Clossmann. Niestety po miesiącu korepetycji matka
nakazała jej zakończyć naukę – zabroniła jej się uczyć u osoby wyznania katolickiego10. Anna zaprzestała nauki i samodzielnie dokształcała się, korzystając
z księgozbioru w Bibliotece Jagiellońskiej. Początkowo rodzice rzekomo temu
się nie sprzeciwiali. Pierwsze problemy pojawiły się jednak w związku z matrymonialnymi planami rodziców wobec córek. W listopadzie lub grudniu 1905
roku Klugerowie postanowili zaręczyć piętnastoletnią Annę z młodszym od niej
o rok chasydzkim chłopcem Zachariaszem Arakiem. Planowany ślub miał się odbyć za dwa lata. Jak wspomina w zeznaniach Anna Klugerówna: „Byłam jeszcze
dzieckiem, nieświadomie, ale instynktownie broniłam się jak mogłam”11. Od tego
momentu zaczął narastać poważny konflikt rodzinny dotyczący jej dalszej edukacji. Rodzice uznali, że zgodnie z obyczajem chasydzkim, jako przyszła żona
nie powinna zajmować się nauką, a skoncentrować się wyłącznie na roli żony
i matki. Klugerowie nie zgodzili się więc na ukończenie przez nią szkoły Ludmiły
Tschapkowej oraz na zdanie matury. Anna uczyła się dalej, potajemnie, ukrywając podręczniki przed ojcem i matką u koleżanek12. Przyłapana w domu na nauce
wielokrotnie była bita przez rodziców, którzy wyłączali prąd w jej pokoju, aby
nie mogła wieczorami czytać. Matka za pośrednictwem adwokata z Podgórza, dr.
Jakuba Aronshona, interweniowała nawet u dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej
o wydanie zakazu wypożyczania jej książek. Pomimo całej sytuacji w lipcu 1907
roku Anna zgodnie z obietnicą, ale jak uważała – wbrew sobie, poślubiła Araka.
Jak tłumaczyła w zeznaniach, liczyła, że jako mężatka uzyska większą swobodę,
będąc pod władzą męża, a uciekając spod władzy rodzicielskiej (ojcowskiej)13.
Co ciekawe miała zawrzeć z mężem umowę, iż wobec tego, że została zmuszona
do ślubu, ich małżeństwo będzie miało platoniczny charakter, a ona dalej będzie
się uczyć. Mąż rzekomo miał przystać na te warunki oraz nawet pomagać jej
potem w zdobywaniu książek14.
Po roku małżeństwa 30 września 1908 roku Anna zdała eksternistycznie maturę w I Prywatnym Wyższym Gimnazjum Żeńskim w Krakowie, a następnie
w roku akademickim 1908/1909 podjęła jako studentka zwyczajna studia na
Krakowska księga adresowa 1908, Kraków 1907, s. 101.
Hochlöblischer k.k. Oberster Gerichtshof in Wien…, op. cit., s. 1.
11
Ibidem.
12
Ibidem, s. 4.
13
Ibidem, s. 5.
14
Ofiary ortodoksji żydowskiej, „Kurier” 1910, nr 135, s. 1–2.
9
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Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (wpis – 7 października
1908)15. Apogeum konfliktu przyniosły jednak sprawy alkowy małżeńskiej Anny
i Zachariasza Araka. Po pewnym czasie rodzice zaczęli interesować się ich pożyciem małżeńskim, oczekując potomka. Kiedy dowiedzieli się, że małżeństwo
nie zostało skonsumowane, usiłowali zmusić córkę do współżycia z mężem.
W tej sprawie odbyła się narada rodzinna z udziałem m.in. dziadka ze strony
matki rabina Mose Halberstama. Jak wspominała Anna: „Zjechała się rodzina…
Gdy namowy nic nie pomogły, postanowiono, że mąż mój ma mnie pojąć siłą
i wyznaczono też na to dzień… Zbita i sponiewierana uciekałam z domu przed
hańbą…”16. Podobne perypetie dotknęły młodszą z sióstr – Eleonorę, która po
ukończeniu szkoły ludowej w Podgórzu, najpierw przez pół roku uczyła się
w Krakowie w ośmioklasowej szkole żeńskiej Ludmiły Tsachpek, a następnie
w domu pod kierunkiem siostry. Rodzice nie zgodzili się jednak, aby przygotowała się do matury. W 1906 roku postanowili wydać ją za mąż za młodego
chasydzkiego chłopca Freilicha. Zdecydowano, że ma poślubić piętnastoletniego kuzyna z rodziny Halberstamów, mającego szansę na objęcie posady rabina
w Rzeszowie. Na procesie zeznała: „Biciem i poniewieraniem doprowadzono
mnie do tego, iż uległam”17. Jak deklarowała w zeznaniach, już wcześniej była
bita przez rodziców za czytanie polskich książek oraz utrzymywanie kontaktów
towarzyskiego z polskimi koleżankami, a także za mówienie w domu po polsku.
Po ślubie razem z siostrą były głodzone przez matkę, aby w zgodzie z chasydzkim
zwyczajem zmusić je jako młode mężatki do obcięcia włosów i noszenia peruk18.
W następstwie powyższych przeżyć siostry w sierpniu 1909 roku uciekły z domu.
Nie wiadomo, gdzie w tym okresie się ukrywały. Prawdopodobnie mieszkały
u swych koleżanek. W roku akademickim 1909/1910 w ankiecie studenckiej
Anna podała jako adres zamieszkania ul. Szujskiego 6 w Krakowie19. Według relacji prasowych ukrywały się w jednym z katolickich klasztorów poza Galicją20.
Rodzice nie znali miejsca ich pobytu, a jako nieletnie miały być poszukiwane
listem gończym w wielu miastach uniwersyteckich21.
Sprawą Klugerówien zajął się krakowski adwokat Zygmunt Marek (1872–
1931)22, działacz socjalistyczny, poseł do Rady Państwa w Wiedniu oraz Sejmu
Krajowego we Lwowie. Renomę prawniczą zdobył broniąc robotników podczas
15
Corpus studiosorum…, op. cit., s. 254; R. Dutkowa, Żeńskie gimnazja Krakowa w procesie
emancypacji kobiet (1896–1918), Kraków 1995, s. 96.
16
Hochlöblischer k.k. Oberster Gerichtshof in Wien…, op. cit., s. 5–6.
17
Ibidem.
18
Ibidem.
19
Archiwum UJ w Krakowie, sygn. S II 218, Katalog główny studentów UJ za r. szk. 1909/10
(filozofia II).
20
Fanatyzm religijny, „Naprzód” 1910, nr 87 s. 2.
21
Ibidem.
22
J. Zawistowski, Zygmunt Marek (1872–1931), [w:] Polski słownik biograficzny, t. 19, Wrocław-Gdańsk 1974.
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głośnych procesów politycznych. Między innymi po wielkim strajku górników
naftowych w Borysławiu w 1904 roku występował jako współobrońca (bronił ich razem z dr. Bernardem Heskim przed sądem przysięgłych w Samborze,
a następnie razem z dr. Hermanem Liebermanem przed sądem przysięgłych
w Stryju). Uczestniczył również w głośnym procesie Stanisława Trudnowskiego w Krakowie, oskarżonego o zabójstwo szpiega-prowokatora. Marek cieszył
się popularnością wśród młodzieży akademickiej. Jak pisze Walentyna Najdus
w jego biografii: „Ceniono jego pełną godności postawę wobec sądu, narzucającą szacunek do obrońcy i poszanowanie poglądów politycznych klientów”23.
Zapewne sprawa Klugerówien była dla Marka ważna, mogła stanowić element
pokazowy. Adwokat wiosną 1910 roku zdecydował się wydać swój rekurs rewizyjny do trybunału kasacyjnego w Wiedniu24.
Aspekt prawny i przebieg procesu
Po ucieczce z domu rodzinnego Klugerówny 30 października 1909 roku, za
pośrednictwem adwokata Zygmunta Marka zwróciły się do c.k. Sądu Powiatowego w Podgórzu o wyjęcie ich spod władzy ojcowskiej25. Siostry jako obywatelki monarchii austro-węgierskiej podlegały przepisom obowiązującego od
1 stycznia 1812 roku na terenie Królestwa Galicji i Lodomerii Kodeksu cywilnego austriackiego Allgemeines Gesetzbuch für diegessamnten Deutschen Erbländer der Ősterreichischen Monarchie (dalej: ABGB), ostatecznie opracowanego
pod redakcją Franciszka Zeillera26. Równocześnie jako wyznawczynie religii
mojżeszowej w wielu kwestiach objęte były specjalnymi postanowieniami odnoszącymi się do tej grupy27. W sprawie Klugerówien kluczowe znaczenie miały paragrafy dotyczące małżeństw izraelickich, które w tym zakresie określały:
przeszkody małżeńskie, zapowiedzi, zaślubiny, rozdział od stołu i łoża oraz rozwód28. W sensie religijnym oczywiście podlegały także religijnemu prawu mojżeszowemu.
Prawnym obowiązkom rodziców wobec dzieci oraz dzieci wobec rodziców
poświęcony był trzeci rozdział ABGB O prawach między rodzicami i dziećmi.
Wyszczególniono w nim m.in. wspólne obowiązki obojga rodziców wobec potomstwa, a także kategorię szczególnych praw ojca, czyli tzw. władzy ojcowskiej. Kluczowym czynnikiem wyznaczającym zakres obowiązków i prerogatyw
W. Najdus, Zygmunt Marek, prawnik i polityk 1872–1931, Warszawa 1992.
Zob. przypis nr 7.
25
Hochlöblischer k.k. Oberster Gerichtshof in Wien…, op. cit., s. 6.
26
Ogłoszony przez cesarza Franciszka I patentem z 1 czerwca 1811 roku (Juzstizgesetzsammlung nr 946).
27
Szerzej o prawnej sytuacji Żydów w Galicji w tym czasie zob. M. Śliż, Galicyjscy Żydzi na
drodze do równouprawnienia 1848–1914, Kraków 2006.
28
I. Suesser, Stanowisko kobiety w społeczności żydowskiej, „Nowe Słowo” 1902, nr 8.
23
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rodziców, a szczególnie ojca wobec dzieci, była „ślubność” urodzenia dziecka,
tzn. czy pochodziło ono ze związku małżeńskiego. Za dziecko ślubne uznawano
dziecko urodzone przez żonę na 180 dni od zawarcia małżeństwa oraz przed
upływem 300. dnia po śmierci męża lub rozwiązania małżeństwa29. Prawo stanowiło, że rodzice zobowiązani byli przede wszystkim wychowywać swe ślubne dzieci30. Pod pojęciem wychowania rozumiano troskę o ich zdrowie i życie
oraz zapewnienie im odpowiedniego utrzymania, rozwoju intelektualnego (edukacji) i fizycznego. Po ojcu ślubne dzieci otrzymywały jego nazwisko oraz herb,
automatycznie zyskiwały także wszelkie prawa przysługujące jego rodzinie
i przynależne jego stanowi31. W osobnym przepisie wyraźnie podkreślony został
zakres odpowiedzialności ojca w sferze wychowania dziecka, przypisując mu
obowiązek „utrzymania dzieci” do czasu, aż same będą mogły ,,wyżywić się”,
a także ich „wychowania” w sensie wykształcenia. Natomiast matka w świetle
prawa cywilnego odpowiadała jedynie za pielęgnację ich „ciała i ducha”32, czyli
przypisane jej zostały funkcje opiekuńczo-pielęgnacyjne. Równocześnie jednak
prawo zobowiązywało oboje rodziców do wspólnego decydowania o wychowaniu swych dzieci, a w sytuacji, gdy ojciec nie mógł zapewnić im dostatecznego
utrzymania, obowiązek ten przechodził automatycznie na matkę, podobnie jak
odpowiedzialność za całokształt ich wychowania. Z tytułu pozycji „głowy rodziny” ojciec posiadał specjalne uprawnienia określane właśnie jako „władza
ojcowska”33. Mogła się ona rozciągać nad dziećmi daleko poza ustalony w Kodeksie cywilnym czas małoletniości dziecka i ustępowała wraz z uzyskaniem
pełnoletniości. ABGB nie wprowadzał rozróżnienia osiągania pełnoletniości
w zależności od płci, zarówno chłopcy, jak i dziewczęta uzyskiwali pełnoletniość
w wieku 24 lat. W szczególnych jednak okolicznościach nawet dwudziestoletni
młody mężczyzna, który był już w stanie prowadzić samodzielne gospodarstwo
domowe, mógł uzyskać od ojca zwolnienie na wcześniejsze usamodzielnienie
się34. Prawo dawało również możliwość przedłużenia ojcowskiej kurateli i ojciec mógł wnioskować o dłuższy okres sprawowania swej władzy nad potomkiem, mimo uzyskania przez niego pełnoletniości. Wśród takich sytuacji Kodeks wymienia następujące czynniki: ułomność cielesną i umysłową dziecka,
uniemożliwiającą jego samodzielne utrzymanie, popadnięcie przez potomka
w znaczne długi (nawet w czasie pełnoletniości), a także kuratelę ojca w związku z popełnieniem przez dziecka jakiegoś przestępstwa35. Władza ojcowska
w świetle Kodeksu upoważniała ojca do wyboru przyszłego zawodu dziecka
ABGB § 181.
ABGB § 139.
31
ABGB § 146.
32
ABGB § 141.
33
ABGB § 147.
34
ABGB § 174.
35
ABGB § 172–173.
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i to on decydował o kierunku kształcenia swego potomstwa. Od 1914 roku
dzieci miały jednak prawo, z chwilą uzyskania przez nie pełnoletniości, nawet
w przypadku braku porozumienia z ojcem, sądownie domagać się zmiany zawodu na taki, które uważały dla siebie za odpowiedni36. Prerogatywą ojca, mieszczącą się jednak w zapisie o uprawnieniach rodziców, było prawo do poszukiwania
zbiegłych z domu dzieci i sprowadzenia ich do domu. Jako głowie rodziny ojcu
przysługiwało także prawo karania dzieci, choć w świetle prawa była to wspólna prerogatywa rodzicielska. Rodzice mogli dzieci nieobyczajne, nieposłuszne lub zakłócające porządek domowy chłostać, ale jak głosił Kodeks cywilny,
„w sposób nieprzesadny i zdrowiu nieszkodliwy”37.
Adwokat Klugerówien, wnioskując przed sądem podgórskim o uwolnienie
ich spod władzy rodzicielskiej, uznanie ich za pełnoletnie oraz o zezwolenie Annie na studiowanie, a Eleonorze na zdanie matury, powołał się więc na paragraf
174 ABGB, stanowiący, że dziecko przed ukończeniem dwudziestego czwartego
roku życia może uwolnić się spod władzy rodzicielskiej (jeśli je ojciec za zezwoleniem Sądu wyraźnie wpuści)38, na Hof Dekret z 15 czerwca 1835 roku (nr 38)
oraz na paragraf 178 ABGB pozwalający sądowi na odebranie władzy rodzicielskiej w razie hańbiącego lub nieobyczajnego zachowania ojca39. Równocześnie
Zygmunt Marek wniósł do sądu prośbę o zobligowanie rodziców do wypłacania
córkom alimentów na pokrycie kosztów ich utrzymanie i wykształcenia, bez czego nie była możliwa ich niezależna egzystencja. Ponadto do czasu zapadnięcia
decyzji dziewczęta pragnęły mieszkać poza domem rodzicielskim, tłumacząc się,
że obawiają się szykan i eskalacji przemocy ze strony swych rodziców40 za swą
ucieczkę, którą w opinii rodziców zapewne przyniosły hańbę rodzinie41.
C.k. Sąd Powiatowy w Podgórzu początkowo przychylił się do wniosku
sióstr, wskazując na kolizję między interesem dzieci a rodziców. Na mocy decyzji z 20 grudnia 1909 roku wnioskował, aby wskazały osobę pełniącą funkcję
ich prawnego opiekuna do czasu pełnego zbadania sprawy przez sąd. Rodzice
odwołali się jednak do Wyższego Sądu Krajowego w Krakowie (K. K. Landesgericht R. 1V 33/10). Sąd krakowski 21 stycznia 1910 roku wydał decyzję na
korzyść dziewcząt. Jako podstawę do pozbawienia władzy rodzicielskiej uznano
paragraf 177 ABGB, stanowiący, że ojcowie zaniedbujący całkowicie utrzymaABGB § 148.
ABGB § 145.
38
Hochlöblischer k.k. Oberster Gerichtshof in Wien…, op. cit., s. 6–7.
39
§178: „Jeśli ojciec nadużywa swej władzy albo nie dopełnia połączonych z nią obowiązków
albo jeżeli zachowanie się jego jest niehonorowe albo nieobyczajne, może nie tylko dziecko samo,
ale ktokolwiek o tem ma wiadomość, a szczególnie najbliżsi krewni, zawezwać pomocy sądowej.
Sąd zbada przedmiot zażalenia i wyda zarządzenia stosowne do okoliczności; może on w szczególności zarządzić, że ojciec co do zarządu majątkiem albo co do pieczy nad osobą dziecka ma być
postawiony pod nadzór sądu i uważany na równi z opiekunem”.
40
Ibidem, s. 7.
41
Ibidem, s. 14.
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nie i wychowania dzieci tracą władzę ojcowską na zawsze, a także o zakazie
zmuszania do zawarcia tzw. małżeństwa rytualnego42, czyli zawartego wyłącznie
według norm prawa żydowskiego43. W świetle ABGB małżeństwo rytualne było
nieważne, gdyż nie zostały dopełnione formalności objęte przepisami (paragrafy 123–136), w tym zwracano uwagę m.in. na paragraf 127 – stanowiący, że
ślubu musi dokonać rabin lub nauczyciel religii (szkolnik) gminy głównej jednej lub drugiej strony narzeczonych w obecności dwu świadków, po wykazaniu
się tychże potrzebnymi świadectwami. Ewentualnie rabin lub nauczyciel religii
może ustanowić do ślubu także rabina albo nauczyciela religii z innej gminy. Austriacki Kodeks cywilny zastrzegał więc prawo udzielania ślubu dla konkretnych
urzędników państwowych – rabinów, których udział w świetle żydowskiego
prawa religijnego nie był konieczny. Za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów odnośnie prawa małżeńskiego groziła odpowiedzialność karna od trzech
do sześciu miesięcy aresztu44. Ponadto Zygmunt Marek, motywując wniosek
o uwolnienie spod władzy rodzicielskiej, powoływał się także na przepisy prawa
karnego (paragrafy 411, 413–415) odnośnie stosowania przemocy fizycznej45,
w tym dotyczących karcenia domowego oraz znieważenia dzieci przez rodziców
(szczególne znaczenie miał tu paragraf 415). Prawo karne stanowiło, że rodzice za srogie obchodzenie się z dziećmi będą stawać przed sądem. Jeśli sytuacja
taka zdarzyła się po raz pierwszy, groziło im przede wszystkim upomnienie.
W przypadku powtórzenia się procederu oprócz sądowej reprymendy otrzymywali ostrzeżenie, że grozi im utrata władzy rodzicielskiej za ponowne nadużycie
swej władzy wobec dzieci i zbytnią surowość postępowania. Oznaczało to, że
dziecko mogło być im odebrane i na ich koszt wychowywane w innym miejscu,
np. placówce opiekuńczej lub obcej rodzinie. Z początkiem lutego rozpoczęła
się seria wzajemnych odwoływań, a sprawa pomimo początkowo pozytywnego
rozstrzygnięcia dla sióstr zaczęła się komplikować.
Klugerówny w związku z wcześniejszą decyzją sądu zwróciły się do sądu powiatowego w Podgórzu o wyznaczenie kuratora, który mógłby je reprezentować.
Sprawa jednak pozostawała bez odpowiedzi46. Wkrótce wobec ponownego odwołania się rodziców, sąd podgórski wydał 8 lutego 1910 roku niekorzystną dla
dziewcząt decyzję i dopiero 14 lutego 1910 roku Sąd Krajowy Wyższy w Krakowie
zezwolił im na zamieszkanie poza domem rodziców, w Krakowie lub Podgórzu,
ale nie przyznał im niezbędnych dla nich alimentów. W międzyczasie rodzice odIbidem.
M. Śliż, Rytualne małżeństwa Żydów w Galicji w drugiej połowie XIX wieku, „Studia Judaica” 2000, t. 4, nr 1–2, s. 97–111.
44
Hochlöblischer k.k. Oberster Gerichtshof in Wien…, op. cit., s. 7.
45
Ustawa karna austriacka o zbrodniach, występkach i przekroczeniach z dnia 27 maja 1852,
No 117 DPP, obowiązująca w okręgach sądów apelacyjnych w Krakowie i we Lwowie oraz sądu
okręgowego w Cieszynie, przeł. i oprac. J. Przeworski, Warszawa 1924 (dalej KK).
46
Hochlöblischer k.k. Oberster Gerichtshof in Wien…, op. cit., s. 7.
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wołali się od niekorzystnego dla nich wyroku z 21 stycznia 1910 roku47. Od tego
czasu, jak pisał wydawany w Warszawie przez Andrzeja Niemojewskiego organ
wolnomyślicieli – „Myśl Niepodległa”, sprawa nabrało rozgłosu publicznego48.
Kolejne komplikacje przyniosło przesłuchanie rodziców w dniu 25 lutego
1910 roku przed sądem w Podgórzu. Początkowo rodzice nie zgodzili się na dalsze kształcenie córek, ale jeszcze tego samego dnia zmienili zdanie i wyrazili na
nie zgodę. W efekcie sąd podgórski zdecydował się na przekazanie całej sprawy
do Sądu Krajowego Wyższego w Krakowie. Sąd krakowski podtrzymał decyzję
z 21 stycznia, uznając zmuszanie do małżeństwa rytualnego jako podstawę do
odebrania władzy rodzicielskiej. Ponadto, powołując się na paragraf 177 ABGB,
stanowiący, że władza rodzicielska może być odebrana z powodu zaniedbania
moralnego (niedopilnowania moralnej edukacji), co w przypadku Klugerówien
odniesiono właśnie do zmuszania ich do małżeństwa i współżycia cielesnego
z obcym i nieznanym mężczyzną, zezwolił siostrom na zamieszkanie poza domem rodziców. Wyrok uzasadniano tym, że przebywanie dzieci w „zacofanym”
środowisku może zagrażać ich moralności. Powyższy sukces nie rozwiązał
w pełni sprawy. Na uregulowanie wciąż czekała kwestia przyznania alimentów,
w której siostry odwołały się 25 lutego tegoż roku49.
15 marca 1910 roku w obronie Klugerówien przed sądem powiatowym
w Podgórzu zeznawały koleżanki Anny z Uniwersytetu Jagiellońskiego: Maria Kragen – studentka V roku medycyny, i Antonina Kragen z III roku filozofii
oraz Helena Hacker z III roku, a także mieszkająca w tym samym domu co Klugerówny pani Rubinstein – żona kupca z Podgórza. Pomimo złożenia korzystnych dla Klugerówien zeznań, potwierdzających ich zeznania50, sąd w Podgórzu
23 marca 1910 roku ogłosił, że „nie czuje się zobowiązany widząc konieczności
wydawania jakiegokolwiek rozporządzenia”51. Następnie krakowski Sąd Wyższy
Krajowy, wbrew swym wcześniejszym decyzjom, ostatecznie 4 kwietnia 1910
roku wydał niekorzystny dla sióstr wyrok, nie pozwalający na wyjęcie ich spod
władzy ojcowskiej. Stanowisko sądu było dla Klugerówien ogromnym rozczarowaniem. Dodatkowo sąd potępił ich postawę wobec rodziców, zarzucając im
roszczeniową postawę. Przede wszystkim w ocenie sądu Klugerówny zwodziły
rodziców, że zgadzają się na ślub w rytuale żydowskim (co de facto czyniło je
w sensie prawnym współodpowiedzialnymi za przestępstwo). Po drugie uznał,
że zgoda rodziców nie jest wymagana, jeśli chce się studiować na uniwersytecie. Po trzecie zarzucił siostrom zaniedbywanie praktyk religijnych w jakich żyła
ich rodzina, co określano jako brak poszanowania dla rodziców. Tym samym
zbagatelizowano wysuwany wcześniej argument o zmuszaniu ich do zawarcia
Ibidem, s. 8.
Sprawa Klugerówien…, op. cit., s. 830.
49
Hochlöblischer k.k. Oberster Gerichtshof in Wien…, op. cit., s. 7.
50
Ibidem, s. 8.
51
Ibidem.
47
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rytualnego małżeństwa, który wcześniej stanowił podstawę do wydania decyzji o pozbawieniu władzy rodzicielskiej. Wobec niekorzystnego rozstrzygnięcia sprawy w Krakowie Klugerówny zdecydowały się na złożenie odwołania
do Sądu Najwyższego w Wiedniu. Ich adwokat opublikował wówczas broszurę
z rekursem rewizyjnym do wiedeńskiego sądu, w którym można było zapoznać
się ze stanowiskiem dziewcząt i przebiegiem oraz genezą sprawy. W rekursie
Klugerówny stanowczo ogłosiły, że nigdy nie zgadzały się na aranżowane przez
swych rodziców rytualne małżeństwa i w żadnym wypadku nie można mówić
o ich „milczącej zgodzie” na ich zawarcie. Ponadto uznały, że w kwestii ich sprawy nie należy się powoływać na przestarzałe i zacofane prawo żydowskie, które
w żaden sposób nie przystaje do obecnych, postępowych czasów. Protestowały
przeciw ograniczaniu w nim ojcowskich obowiązków do „przekazania im wiedzy na temat prowadzenia domu i życia w małżeństwie” oraz mówienia, że ojciec
nie jest zobowiązany do umożliwienia dziecku podjęcia studiów. Powoływały się
także na paragraf 148 Kodeksu ABGB, który pozwala dziecku od czternastego
roku życia na sądowne ubieganie się o zmianę stanu, czyli obranego wcześniej
przez ojca kierunku przeznaczenia życiowego, który to sąd, „mając wzgląd na
stan, majątek i powody przez ojca przytaczane, orzeczenie swoje w tym przedmiocie powinien wydać z urzędu”52. Po raz kolejny powtórzyły argument o całkowitym zaniedbaniu obowiązku wychowawczego przez rodziców (paragraf
177) i doznaniu przez nie uszczerbku fizycznego i moralnego przez stosowanie
przemocy, zmuszanie do małżeństwa oraz obcowania płciowego z nieakceptowanymi przez nie mężczyznami. Mówiąc o zaniedbaniu rodziców – Klugerówny
w równym stopniu winiły oboje rodziców. Przywołano paragraf 141 ABGB
wskazujący na zaniedbania matki wobec córek, w myśl zasady: „Szczególniej
ojca jest obowiązkiem starać się o utrzymanie dzieci, dopóty, dopóki same wyżywić się nie będą wstanie. Staranie względem ciała i zdrowia dzieci jest głównie
obowiązkiem matki”. Ponadto powtórzyły kluczowe dla nich roszczenia alimentacyjne, domagając się przyznania im miesięcznie po 200 koron dla każdej z nich.
Podkreślały, że ich rodzice są bardzo zamożnymi ludźmi, posiadającymi 2 mln
koron majątku, na który składał się młyn, dwie nieruchomości oraz zgromadzone
środki pieniężne. One same, decydując się na ucieczkę, zabrały z rodzinnego
domu jedynie bieliznę, sukienki, biżuterię i drobne sumy ofiarowane im przez
rodziców czy też rodzinę z okazji różnych świąt rodzinnych53, nie zdeponowane
w banku. Reasumując, Klugerówny w złożonym rekursie domagały się: uwolnienia całkowitego spod władzy ojcowskiej i powołania kuratora, wydania zezwolenia na mieszkanie poza rodzinnym domem, ale nie tyle poza Podgórzem
i Krakowem, ile w innym mieście, zgody na podjęcie przez Annę studiów na
krajowym uniwersytecie oraz pozwolenia Eleonorze na zdanie matury. Ponad52
53

Ibidem, s. 16–22.
Ibidem, s. 26.
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to wnioskowały, aby ewentualne dalsze przesłuchania odbywały się wyłącznie
przed sądem w Wiedniu, obawiając się nacisków rodziny na sąd krakowski.
Sprawa Klugerówien – sprawą publiczną
Prasa krakowska zaczęła interesować się sprawą Klugerówien po wydaniu
4 kwietnia 1910 roku przez Sądu Najwyższy w Krakowie niekorzystnego dla nich
wyroku i złożeniu przez ich adwokata Zygmunta Marka rekursu apelacyjnego do
Sądu Najwyższego w Wiedniu. Ich historia była opisywana na łamach wielu krakowskich dzienników, m.in. klerykalnego „Głosu Narodu”, socjaldemokratycznego
pisma „Naprzód” oraz liberalno-demokratycznej „Nowej Reformy”. Lakoniczne
wzmianki pojawiały się w konserwatywnym „Czasie”54. W relacjach zasadniczo
widoczne są trzy równoległe wątki: 1. krytykujący uniemożliwienie kształcenia się
dzieciom, 2. dotyczący zasad obowiązujących w chasydyzmie, 3. odnoszący się do
ogólnej postawy rodziców wobec córek. Oburzenie prasy wywoływał zwłaszcza fakt
fizycznego znęcania się rodziców nad dziewczętami, ich rzekomego bicia i głodzenia
oraz niszczenia książek i pomocy naukowych w celu uniemożliwienia nauki. Prasa
eksponowała prześladowanie córek na tle językowym, czyli zabronienie dziewczętom porozumiewania się w domu w języku polskim. Apogeum przemocy obyczajowej widziano w wymuszeniu na nich zgody na zawarcie małżeństwa. Prasa podawała, że „rodzice bili i katowali dzieci tak długo, aż starsza »zgodziła się«(?) wyjść
za mąż”55, oraz opisywała próby powołania rady familijnej, mającej nadzorować akt
współżycia Anny Kluger z mężem. „Rodzina chciała przy użyciu fizycznym gwałtu
i przemocy zmusić Annę K. do cielesnego pożycia z mężem, ta zaś przed haniebnym
zamachem na jej godność ludzką musiała się ratować ucieczką z »rodzicielskiego«
domu”56. Charakterystyczny jest brak powiązań w kontekście władzy ojcowskiej
pomiędzy – zapewne skrajnym – przypadkiem Klugerówien a prawną sytuacją innych dziewcząt, i odnoszenie zaistniałych okoliczności jedynie do relacji panujących
w świecie chasydzkim. Tworzone wówczas uogólnienia przenoszono czasem na całe
społeczeństwo żydowskie. Obrazują to same tytułu artykułów: „Fanatyzm religijny”57, „Przeciw chasydzkiemu klerykalizmowi”58, oraz liczne stwierdzenia w stylu:
„oto obrazek z życia żydowskiej rodziny”59, „niech społeczeństwo dowie się, jaka
moralność panuje wśród żydów”60, wraz z otwartą krytyką rodziny Klugerów – „roW 1910 roku o Klugerównach ukazały się artykuły w: „Głosie Narodu”, nr 101, s. 3; nr
149, s. 2; piśmie „Naprzód”, nr 87, s. 2; nr 128, s. 2; „Nowej Reformie”, nr 161, s. 2; nr 253, s. 2;
„Czasie”, nr 173, s. 3. O historii Klugerówien wspomina M. Rympelt, Słowo o żydach krakowskich
w okresie międzywojennym 1918–1939, [w:] Kopiec wspomnień, Kraków 1964, s. 536.
55
Dlaczego dzieci żydowskie szukają schronienia w klasztorach?, „Głos Narodu” 1910, nr 101, s. 3.
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„Naprzód” 1910, nr 87, s. 2.
58
Ibidem, nr 128, s. 3.
59
Dlaczego dzieci żydowskie…, op. cit., s. 3.
60
Ibidem.
54

KRAKOWSKA SPRAWA KLUGERÓWIEN. MIKROHISTORIE GALICYJSKIE

47

dzice żydowscy, którzy własne swe dzieci oddają w konkubinat, i ciałem swych córek handlują jak towarem – oto obraz ponury fanatyzmu i obskurantyzmu, a zarazem
deprawacji wśród żydów galicyjskich”61.
Ponieważ niewiele uwag ma charakter uniwersalny, dotykający prawnej podstawy zakresu władzy ojcowskiej, warto zwrócić uwagę na dwa opublikowane
(w rubryce „Kronika”) w „Czasie” oraz „Nowej Reformie” artykuły o tak samo
brzmiących tytułach: „Granice władzy rodzicielskiej”62. Abstrahując od spraw
chasydyzmu, „Nowa Reforma” zwróciła uwagę na stwierdzenie przez sąd krakowski „jaskrawych faktów nadużywania władzy rodzicielskiej” oraz wskazała na potrzebę zdecydowania przez sąd, jak daleko ma sięgać władza ojcowska
oraz czy wolno ojcu zmuszać dzieci do zawarcia małżeństwa. „Czas” natomiast
zasygnalizował problem wydania przez sąd krakowski postanowienia o zakazie
studiowania przez osobę niepełnoletnią na uniwersytecie bez zgody ojca. Oba
dzienniki zwróciły uwagę na podstawy prawne dla odebrania władzy rodzicielskiej oraz na fakt, że zmuszanie do zawarcia nieuznawanego przez Kodeks cywilny małżeństwa rytualnego nie jest wystarczającym powodem do odebrania lub
ograniczenia władzy ojcowskiej. Pośrednio w podobnym tonie o niekorzystnym
wyroku dla sióstr donosił socjalistyczny „Naprzód”63 – krytykując kwietniowy
werdykt, pisał: „Dzieci nie mają prawa czerpać uniwersyteckiego wykształcenia
wbrew woli rodziców, choćby okazały wybitne zdolności, i żądając od rodziców
utrzymania w czasie tych studiów poza domem, choćby ci rodzice mieli młyn
i setki tysięcy w majątku; milczeniem zbył sąd kwestię, czy wolno rodzicom
zmuszać córki do konkubinatu, jakim jest rytualne małżeństwo, i potwornych
praktyk, a to bez narażania się na sądowe odebranie względnie ograniczenie tej
„opieki”. Ucieczka Klugerówien w ocenie dziennika jest więc niczym innym jak
obroną „gnębiących dzieci walczących o elementarne prawa i ludzką godność”
w słusznej sprawie, „wobec rabinackiego rodu Halberstamów, wiernego sojusznika wyborczego kahałów, opartego na życzliwej pomocy policji”64. Ponadto
prasa komentowała spór Klugerówien z rodzicami w kategoriach sporu między
młodym a starym pokoleniem, pisząc, że uciekły z domu „celem uniknięcia ustawicznych sekatur ze strony rodziców, zacofanych ortodoksów, nie mających zrozumienia dla potrzeb kulturalnych młodszego pokolenia”65.
Pojawienie się kolejnych publikacji i wzmianek prasowych o Klugerównach
wiązało się z zorganizowanym przez młodzież wiecem akademickim na Uniwersytecie Jagiellońskim. 6 czerwca 1910 roku w gmachu Collegium Novum w sali
wykładowej nr 66 im. Mikołaja Kopernika (obecnie nr 56 im. Józefa Szujskiego),
odbyło się spotkanie akademickie na temat, czy rodzice mają prawo zabronić
Ibidem.
„Czas” 1910, nr 173, s. 3; „Nowa Reforma” 1910, nr 253, s. 2.
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Fanatyzm religijny…, op. cit., s. 3.
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Ibidem.
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swym niepełnoletnim dzieciom podjęcia studiów uniwersyteckich? Jak donosiła
prasa, spotkanie rozpoczął działacz socjalistyczny Stefan Heltman (Stowarzyszenie Polskiej Młodzieży Postępowej „Spójnia”), na prezesa wiecu wybrano związanego z ruchem ludowym Jana Ordonia – ówczesnego prezesa „Czytelni Akademickiej”, a wśród referentów wymieniano często Tadeusza Szpotańskiego. Nie
wiadomo, ilu uczestników wzięło udział w spotkaniu. Spośród kadry akademickiej obecny był profesor Godlewski66. Stowarzyszenia syjonistyczne „Przedświt”
odmówiło współudziału w wiecu, motywując swoje stanowisko okolicznością
– schronieniem się sióstr w katolickim klasztorze. Około ¼ uczestników wiecu
pochodziła z kręgów pozaakademickich, ale trudno to obecnie uściślić67. Wśród
studentów dominować mieli Żydzi oraz sympatycy socjaldemokracji. W związku
z czym, oceniając przebieg wiecu, pisano: „A więc sami »swoi« – krzywdy sobie
wyrządzić nie mogli”68. Według „Głosu Narodu” wiec nie wzbudził większego
zainteresowania studentów, co sarkastycznie konstatowano, iż trudno było spodziewać się innej reakcji: „bo jakżeż tu wypada liberalnym postępowcom i innym
liberałom występować przeciw… żydom”69.
Zamieszczona w „Głosie Narodu” obszerna relacja z wiecu dość szczegółowo
omawia przebieg spotkania, pisząc o nim jako o okazji do choć powierzchownego „przybliżenia zasady życia/obyczaju w rodzinie żydowskiej”70. Dziennik
zwrócił uwagę na przemówienie wygłoszone przez Piltzera, który wzywał młodzież żydowską, „by przez oświecenie ciemnych mas żydowskich, przyczyniła
się do podniesienia kultury tych mas”, aby w przyszłości nie dochodziło do takich historii jak z Klugerównami. Przy tej okazji zaatakował jednak klasztory katolickie, jako miejsca udzielania schronienia, twierdząc, że: „rok rocznie tysiące
(!) dziewcząt żydowskich jest porywana do klasztorów katolickich i że wszystkie miarodajne czynniki popierają Kościół katolicki”71. Według „Głosu Narodu”
ucieczka córek do katolickiego klasztoru była przede wszystkim wynikiem „bezwzględnego fanatyzmu żydów” oraz próbą ucieczki przed „brutalnym terrorem
i ohydnymi gwałtami ze strony ojca”72.
Wiec zakończył się o godzinie jedenastej uchwaleniem i przyjęciem przez
aklamację rezolucji zaproponowanej przez Tadeusza Szpotańskiego, potępiającej
kwietniowy wyrok sądu krakowskiego oraz wyrażającej uznanie dla postępowania Klugerówien. Fragmenty rezolucji ukazały się w przychylnej dziewczętom
prasie – zamieszczono tam m.in. wybrane postulaty:
Być może chodzi o Emila Godlewskiego (juniora), lekarza, profesora embriologii i biologii.
Ibidem.
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Wiec ogólno-akademicki stwierdza, że stawianie pragnącym kształcić się przeszkód z powodu braku prawem przepisanego wieku (pomimo wykazywania wybitne zdolności i zamiłowania do pracy naukowej), jest objawem ciemnoty i zacofania, sprzecznym z najistotniejszym prawem każdego człowieka do zdobywania
wiedzy.

Uznano, że stanowisko sądu stoi w rażącej sprzeczności z zasadami przyrodzonego prawa i etyki, narusza elementarne prawo do kształcenia się i rozwoju
intelektualnego jednostki, oraz jest wrogie postępowi umysłowemu i moralnemu
społeczeństwa73.
W rezolucji – podobnie jak wcześniej w artykułach prasowych – podniesiono kwestię domowej przemocy fizycznej: „Jest tem więcej ubolewania godne,
że Sąd ten przeszedł do porządku nad stwierdzonymi faktami tortur fizycznych
i moralnych, zadawanych Klugerównom przez rodziców, by wolę ich złamać”.
Równocześnie obecni na wiecu Żydzi-syjoniści starali się sprowadzić sprawę
Klugerów do tradycyjnego międzypokoleniowego konfliktu miedzy rodzicami
a dziećmi – o czym relacjonowała prasa – konfliktu, który szczególnie narastał
wśród ortodoksyjnych rodzin. Jak pisał uczestnik wiecu:
Starsze, zacofane pokolenie występuje przeciw oświacie i nauce, dlatego że ma pod
tym względem smutne doświadczenie. Wielka część młodzieży żydowskiej, która
otrzymała oświatę i zaczerpnęła kultury, odwraca się później od swej religii i swego narodu […] – wynaradawia się. Wobec tego część społeczeństwa żydowskiego
identyfikuje naukę z odszczepieństwem od swego narodu, odstępstwem od jego
ideałów i tradycji74.

Takie ujęcie sprawy spowodowało liczne sprzeciwy, ostatecznie jednak
przedstawiciele syjonistów uchwalili jednogłośnie przyjętą rezolucję wzywającą
młodzież z różnych środowisk do „szerzenia oświaty, uświadamiania ludu, walki
z ciemnotą”75, a wiec wyraził „gorącą sympatię kol. Klugerównie w jej walce
z fanatyzmem i ciemnotą i, przyrzekając jej poparcie młodzieży akademickiej,
wzywa ją do wytrwania”76. Upublicznieniu sprawy sprzyjało także wystąpienie
w tym czasie w parlamencie austriackim posła Hermana Diamanda (1860–
1931)77, który złożył interpelację, pytając, dlaczego sądy tak opieszale traktują
sprawę odwołania Kugierówien. Jednocześnie podkreślił wagę problemu, wskazując, że ich sytuacja dotyczy nie tylko kwestii zmuszanie do związku małżeńskiego, ale także pożycia fizycznego.
Sprawą Klugerówien interesowała się nie tylko prasa galicyjska. 17 czerwca
1910 roku obszerny artykuł pt. Ofiary ortodoksji żydowskiej zamieścił lubelski
Ibidem.
Ofiary ortodoksji…, op. cit., s. 2.
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Ibidem.
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dziennik „Kurier”78. Równie wyczerpujący artykuł pojawił się w cytowanej już
wolnomyślicielskiej „Myśli Niepodległej”79. Dziennik lubelski, tłumacząc genezę konfliktu i postawę rodziców, odwoływał się do obowiązujących w chasydyzmie zasad, zwracał jednak uwagę na wspomniany już problem konfliktu
międzypokoleniowego, który miał tu mieć miejsce. Wyjątkowość sprawy Klugerówien widział w tym, że o ile znane są przypadki sporu syna z rodzicami na tle
wybranego mu zawodu, o tyle zabranianie przez rodziców kształcenia się córce
jest sprawą niezwykle rzadką80. Sympatyzujący z Klugerównami artykuł krytycznie oceniał postawę podgórskiego i krakowskiego sądu, pisząc, iż: „sędziowie
prośby petentek nie uwzględnili, motywując swe stanowisko tym, że zamieszkanie poza domem mogłoby ujemnie wpłynąć na moralność Klugerówien”81. Równocześnie dziennik spekulował – powołując się na artykuły w prasie wiedeńskiej
– że zapewne sądy owe wydały decyzję pod presją wpływowej rodziny Klugerów. Ponadto zarzucił prasie krakowskiej niewystarczające zainteresowanie sprawą, o której pisała jedynie w zbyt lakonicznym bądź w humorystycznym tonie,
w kategoriach dziecinnego wybryku82. Omawiając sprawę Klugerówien, zarówno „Kurier”, jak i „Myśl Niepodległa” pozytywnie wypowiedziały się o krakowskim środowisku akademickim, które podjęło się organizacji wiecu w obronie
sióstr, traktując to jako przejaw ekspansji ich postępowych idei83.
Postawa Klugerówien zasadniczo zyskała sympatię i aprobatę prasy krakowskiej, publikującej wspierające je artykuły, co naturalnie wiązało się z krytyką
ich rodziców, potępiającą przede wszystkim stosowanie przez nich przemocy fizycznej wobec dziewcząt. Dość śmiała krytyka Wolfa i Simhe Klugerów jako
rodziców czyniona była w kontekście ich chasydzkiego pochodzenia, jakby przemilczając ewentualne krytyczne uwagi na temat autorytarnego statusu ówczesnej władzy ojcowskiej. W takim tonie o Klugerach wypowiada się także „Myśl
Niepodległa”, pisząc przede wszystkim o potrzebie reformy obyczajowości społeczności żydowskiej i dotychczasowego zbioru praw Szulchan-Aruch, nieodpowiadającego XX-wiecznej rzeczywistości:
Ale ponieważ każdy człowiek tylko tem jest, czem go uczyniło wychowanie, przeto
chyba każdy przyzna nam słuszność, gdy powiemy: nie na owych rodziców należy
rzucić kamieniem, ale na podręcznik obyczajów, który w tak barbarzyńskim stylu
wychowuje ludzi. Trzeba przyłożyć siekierę do pnia, trzeba walczyć z przyczynami
a nie ze skutkami przyczyn, trzeba zatem reformy obyczaju żydowskiego i to zupełnie jasno określonej84.
Ofiary ortodoksji…, op. cit., s. 2.
Zob. przyp. 7.
80
Ofiary ortodoksji, op. cit., s. 2.
81
Ibidem.
82
Ibidem.
83
Sprawa Klugerówien…, op. cit., s. 830.
84
Ibidem.
78
79

KRAKOWSKA SPRAWA KLUGERÓWIEN. MIKROHISTORIE GALICYJSKIE

51

Ponadto prasa pisała, że w kołach Klugerom i Halberstamom najbliższych
zrywa się żywiołowe oburzenie przeciw rodzicom, iż przez swój fanatyczny opór
i chciwość wpędzili córki do klasztoru85.
Niewiele publikacji oddawało stanowisko rodziców, co naturalnie jednostronnie rzutowało na odbiór sprawy przez społeczeństwo. 13 czerwca 1910 roku
w krakowskiej „Nowej Reformie” ukazała się jednak notatka referująca list adwokata rodziców Klugerówien. John Aronsohn oznajmił, że rodzice zgodzili się
na kształcenie się córek na uniwersytecie oraz w jednym z żeńskich krakowskich
gimnazjów, unieważnili też małżeństwo starszej córki i zapewnili im swobodę
w wyborze współmałżonka. Według dziennika: „panny Klugerówny nie chcą
mimo to wrócić do domu rodzicielskiego i ukrywają miejsce swego pobytu, domagając się uwolnienia ich spod władzy ojcowskiej i zezwolenia im na odrębne
zamieszkanie poza domem rodzicielskim”86.
Niestety, jak dotąd nie udało się ustalić losów rekursu apelacyjnego Klugerówien w Wiedniu. Równie niejasnym pozostaje, jak potoczyły się dalsze
losy sióstr. Jedynie udało się odtworzyć część faktów z życia Anny Kluger87,
kontynuującej do roku akademickiego 1910/1911 studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, opłacając 27 marca 1911 roku czesne za II semestr88 (świadectwo
odejścia – 6 października 1911). Z czasem udało jej się uzyskać tytuł doktora filozofii89. Po wojnie pracowała w Krakowie jako nauczycielka historii
w koedukacyjnym gimnazjum Towarzystwa Ludowej i Średniej (tzw. Szkoła
Hebrajska) przy ul. Brzozowej i Podbrzezie na krakowskim Kazimierzu. Była
tam też opiekunką kółka historycznego90. Publikowała prace z dziedziny historii XIX wieku, pedagogiki oraz spraw oświatowych. Jest autorką pracy Józef
Mazzini, szermierz niepodległości Włoch i przyjaciel Polski (Lwów 1939) oraz
licznych artykułów publikowanych w „Miesięczniku Pedagogicznym” (m.in.
Jan Henryk Pestalozzi 1745–1832, 1927, nr 8–9), „Przeglądzie Pedagogicznym” (Z zagadnienia psychologii i wychowania dziewcząt, 1929, nr 13–14,
Zabawa jako czynnik wychowawczy, 1937, nr 6–7), „Przeglądzie Społecznym”
(Janusz Korczak, pionier nowoczesnej pedagogiki w Polsce: z okazji 60-lecia
Fanatyzm religijny…, op. cit., s. 3.
W sprawie Anny i Leonory Klugerównych, „Nowa Reforma” 1910, nr 263, s. 2.
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urodzin, wrzesień 1938), „Revue Historique” (Quelques rapports à Metternich
sur Charles-Albert de Savoie (1828–1831), t. 55, 1930), „Ruchu Pedagogicznym” oraz „Filomacie”. Działając w ruchu oświatowym, opowiadała się za
rozwojem szkolnictwa żeńskiego. Była żoną krakowskiego adwokata Jakuba
Brossa (ur. 8 marca 1883), działacza Bundu. Zginęła podczas II wojny światowej w Krzeszowicach.
Sprawa Klugerówien nie przełożyła się na prawniczą dyskusję odnośnie
władzy ojcowskiej. Niemniej jednak można ją postrzegać jako sygnał potrzeby
emancypacji kobiet i podjęcia kolejnego kroku w usamodzielnieniu się dzieci od
władzy ojcowskiej. Tym samym wpisuje się ona w podjętą na początku XX wieku szeroką dyskusję nad reformą austriackiego kodeksu prawa cywilnego oraz
prawną sytuacją kobiety. W wielu państwach europejskich zwracano wówczas
uwagę na anachroniczność ówczesnego prawa wobec zmieniających się warunków społeczno-ekonomicznych. Nowe kodeksy cywilne zostały wprowadzone
w Niemczech w 1900 roku oraz w Szwajcarii w 1907 roku (wszedł on w życie
w 1912)91. W cesarstwie austriackim już w latach 50. XIX wieku prawnicy opowiadali się za rewizją Kodeksu cywilnego92, ale dopiero początek XX wieku przyniósł wyraźnie sformułowane stanowisko, zwieńczone powołaniem państwowej
komisji prawniczej w tej sprawie93. Krakowscy prawnicy, choć bezpośrednio
nie uczestniczyli w pracach komisji, włączali się w dyskusję i mieli wpływ na
przyjęte rozwiązania. Ceniony krakowski cywilista Fryderyk Zoll (młodszy)94 na
posiedzeniu krakowskiego Towarzystwa Prawniczego i Ekonomicznego postawił wniosek, aby powołać specjalną komisję do sprawy rewizji Kodeksu. Jednak
w ocenie najbardziej zaangażowanych w prace nad reformą prawników ABGB,
choć anachroniczne pod wieloma względami, nadal uchodziło za postępową kodyfikację, z której tchnęła „nowa kultura, wolność i równość jednostek wobec
prawa”95. Sugerował między innymi obniżenie wieku pełnoletniości dziecka
w prawie cywilnym, ale podniesienie w prawie karnym. Wielu prawników wypowiadało się o potrzebie zmiany i poprawie sytuacji kobiet, lecz niezwykle silnie
zakorzeniony był pogląd, że ,,rodzina to jakby pierwsze ziarno państwa, więc
powinna mieć głowę; rządcę, którym prawnie jest mąż”96, co korespondowało
z poglądami pedagogów, iż „w rodzinie przewaga i prawne pierwszeństwo ojca
są konieczne i uzasadnione na przewadze jego przymiotów, raczej zewnętrznych
– sile fizycznej, rozsądku, mocnej wytrwałej woli”97. W argumentacji za zachowaK. Zielińska-Sójka, Historia prawa, wyd. 4, Warszawa 1993.
F. Zoll (młodszy), W sprawie reformy kodeksu cywilnego austriackiego, Lwów 1904, s. 6.
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niem istniejącego stanu rzeczy przekonywano za Monteskiuszem, twierdzącym,
iż władza ojcowska „jest to ze wszystkich rodzajów władzy ta, której najmniej się
nadużywa”98, oraz podkreślano, że w przypadku nie wywiązywania się męża ze
swych obowiązków prawo dysponowało już środkami w celu ewentualnego im zapobiegania. Ostatecznie przeprowadzona nowelizacja ABGB (pierwsza z 12 października 1914 roku, druga z 22 lipca 1915 oraz trzecia z 19 marca 1916) poprawiła
w pewnym stopniu prawo rodzinne (wprowadzając kontrolę nad władzą rodzicielską). W odniesieniu do sprawy Klugerówien warto zwrócić uwagę na rozszerzenie
pierwszą nowelą paragrafu – o odebraniu władzy ojcowskiej, który stanowił, że
jeżeli ojciec nadużywa swej władzy lub nie dopełnia jej obowiązków, a także zachowuje się niehonorowo lub nieobyczajnie, dziecko samo lub jakakolwiek inna
osoba w jego imieniu może zgłosić się do sądu z prośbą o zbadanie sprawy. Sąd zaś
mógł wyznaczyć dla dziecka na miejsce ojca nowego opiekuna jako kuratora99 lub
dziecko zostawało skierowane do specjalnego zakładu lub placówki wychowawczej. Praktyczny wpływ zmian legislacyjnych na stosunki społeczne, a w szczególności zmiany układu stosunków rodzinnych i charakteru władzy ojcowskiej wymagają niewątpliwie dalszych badań. Bardzo obiecująca w tej mierze może okazać się
analiza akt sądowych i postępowań procesowych w sprawach rodzinnych.
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Abstract
The Salesian houses in Przemyśl during the Great War
The Salesian priests, who arrived in Przemyśl in 1907 led by their first superior, Reverend
August Hlond, started their ministry in the Zasanie district running an oratory for working-class
youths and performing pastoral duties in their chapel. In the years 1910-11 they built a modern
house for children and the oratory youth and in 1912 they started to build a church. The outbreak
of the First World War stopped further construction work. When the siege of Przemyśl started, the
educational activity broke off and the house was turned into a hospital. Thanks to the effort of the
then head of the Salesian institution Rev. Walery Kozak in the middle of November 1915 the house
was dedicated to the needs of war orphans, for whom the Salesians ran a boarding house and a trade
school with shoemaker and tailor workshops. In 1916, thanks to the Przemyśl ordinary, Bishop Józef Sebastian Pelczar, the Salesian priests in Przemyśl started to organize and run an organist school
for students from all over Poland.
Key words: The Salesian house in Zasanie, the Salesian Trade School in Przemyśl, the Salesian
Organist School in Przemyśl, St Joseph Care Home in Przemyśl, Rev. August Hlond, Rev. Walenty
Kozak, Rev. Antoni Hlond, Rev. Piotr Wiertelak, Rev. Wiktor Zdrzałek
Słowa kluczowe: Salezjański Zakład na Zasaniu, Salezjańska Szkoła Rzemiosł w Przemyślu,
Salezjańska Szkoła Organistowska w Przemyślu, Dom Opieki św. Józefa w Przemyślu, ks. August
Hlond, ks. Walenty Kozak, ks. Antoni Hlond, ks. Piotr Wiertelak, ks. Wiktor Zdrzałek

Wstęp
Początki dzieła salezjańskiego na ziemiach polskich sięgają 1898 roku, czyli
momentu objęcia pierwszej i trwającej do dziś salezjańskiej placówki w Oświęcimiu. Pomyślny początek tego dzieła omal nie zakończył się katastrofą spowodowaną nieroztropnością jednego z młodych salezjanów. W porę zreorganizowany zakład oświęcimski mógł normalnie prowadzić swoją działalność, będąc
zarazem rozsadnikiem kolejnych dzieł salezjańskich w tym także i późniejszego
domu w Przemyślu – miał on jednak zupełnie inny charakter niż dotychczasowe
domy w Galicji i charakteryzował się otwartym, dostosowanym do przemyskiej
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rzeczywistości stylem działania opartym na oratorium i duszpasterstwie. Prowadzona w tej formie działalność przynosiła bardzo dobre rezultaty i zjednała samym salezjanom ogromną przychylność. Wybuch wojny zatrzymał ten rozwój
i zmusił przemyskich salezjanów do całkowitej zmiany dotychczasowych form
pracy. Na ile te nowe poczynania wynikały z doraźnych potrzeb, a na ile były zamierzonym działaniem, ukierunkowanym na przyszłość? Jaki wpływ na to miały
starania i determinacja poszczególnych salezjanów odpowiedzialnych za zakład
salezjański na Zasaniu przy ulicy św. Jana i nowopowstały Dom Opieki św. Józefa? Jak rzeczywistość społeczno-polityczna i gospodarcza lat wojny wpływały na funkcjonowanie obu dzieł? Niniejszy artykuł stanowi próbę odpowiedzi
na te pytania, a także przedstawi dramatyczne losy obu placówek salezjańskich
w okresie Wielkiej Wojny.
Salezjańskie początki w Przemyślu do 1914 roku
Salezjanie przybyli do Przemyśla końcem lipca 1907 roku. Objęli zakupiony i podarowany im przez biskupa Józefa Sebastiana Pelczara parterowy dom
przy ulicy św. Jana 15 w dzielnicy Zasanie, wraz z oficyną, stajnią, stodołą i 10
morgami ziemi1. Pierwszym przełożonym domu przemyskiego, a jednocześnie
założycielem nowej placówki został młody, ale bardzo dobrze wykształcony
ksiądz August Hlond2 (późniejszy prymas Polski). Oprócz niego do tworzenia
nowego ośrodka duszpastersko-wychowawczego zostali przydzieleni z Oświęcimia trzej współbracia (jeden kapłan i dwaj bracia zakonni nazywani w Zgromadzeniu Salezjańskim – koadiutorami). Na początek w parterowym domu
z dwóch pokoi, a potem z dwóch następnych stworzyli kaplicę dla siebie
i dla okolicznych mieszkańców Zasania. Przy niej i przy zaadaptowanej oficynie prowadzili działalność wychowawczą wśród młodzieży rzemieślniczej, tzw.
terminatorów, w ramach salezjańskiego Oratorium. Pomieszczenia te wkrótce
okazały się za ciasne.
Z myślą wystawienia nowego budynku jako siedziby placówki salezjańskiej,
zwanej zakładem, i kościoła nosili się salezjanie od momentu przybycia na Zasanie. Mimo braku funduszy następca ks. Hlonda, przedsiębiorczy ks. Walenty
Kozak, podjął się budowy zakładu. Rozpoczęto ją w czerwcu 1910 roku. Prace
postępowały na tyle szybko, choć nie bez pewnych trudności, że już w drugiej
połowie października zakończono wznoszenie murów, a do połowy listopada całość dachu została pokryta blachą. Od kwietnia 1911 roku trwały prace wykoń5,755 ha.
Szerzej na ten temat: A. Świeży, Salezjańska działalność ks. Augusta Hlonda w Przemyślu,
[w:] Kardynał August Hlond (1881–1948). Salezjanin, Prymas Polski i Mąż Stanu, red. J. Pietrzykowski, J. Wąsowicz, [seria:] Studia i materiały źródłowe pod patronatem Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej, t. 5, Dębno 2015, s. 13–21.
1
2
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czeniowe3. Nowoczesny dwupiętrowy budynek (35 m długości i 22 m szerokości) został uroczyście poświęcony 22 października 1911 roku przez biskupa Józefa Sebastiana Pelczara w obecności generała Zgromadzenia ks. Pawła Albery4.
Działalność młodzieżową w nowym budynku rozpoczęto pod koniec listopada 1911 roku. W ten sposób na ziemiach polskich w Przemyślu powstało pierwsze Oratorium salezjańskie, grupujące zarówno młodzież starszą – rzemieślniczą,
jak i szkolną. Do ich dyspozycji oddano pomieszczenia na bibliotekę, salę zwaną
bawialnią, salę gimnastyczną, salę teatralną oraz znacznie poszerzone boisko.
Gromadząca się codziennie w porze wieczornej młodzież mogła znaleźć wiele
atrakcyjnych propozycji rozrywkowych, kulturalnych i religijnych dla siebie5.
Drugim wielkim wyzwaniem stojącym przed salezjanami, a zwłaszcza przed
dyrektorem ks. Walentym Kozakiem była budowa kościoła pod wezwaniem
św. Józefa. Jeszcze przed
przybyciem salezjanów,
w 1892 roku zawiązał się
komitet zbierający składki na budowę kościoła.
Stopniowo jednak zapał
osłabł, gdy okazało się,
że zamierzenia są dalekie od realizacji. Dopiero
od 1912 roku miały się
zacząć realizować marzenia mieszkańców Zasania
o posiadaniu własnej
świątyni parafialnej. Plany
nowego kościoła wykonane przez włoskiego architekta współpracującego ze
Zgromadzeniem Salezjańskim – prof. Mario Ceradiniego, po modyfikacji
Kościół św. Józefa na Zasaniu w stanie budowy przerwanej przez
zostały
zaakceptowane
I wojnę światową (bez wzniesionej wieży). Fot. z lat 1918-1922.
i
20
sierpnia
1912 roku
Ze zbiorów Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Krakowskiej
przystąpiono do kopania
w Krakowie.
3
Archiwum Domu Salezjańskiego w Przemyślu (dalej: ADSP), Historia Księży Salezjanów –
wg Kroniki, (mps) s. 1–2.
4
Poświęcenie nowego Zakładu XX. Salezyanów w Przemyślu, „Echo Przemyskie” R. 16: 1911,
nr 86, s. 2; Poświęcenie Zakładu Przemyskiego, „Wiadomości Salezjańskie” R. 15: 1911, nr 12,
s. 342–346.
5
Szerzej na temat działalności oratoryjnej zob. A. Świeży, W.W. Żurek, Salezjańska działalność wychowawczo-dydaktyczna w Przemyślu na Zasaniu w latach 1907–1945, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 2004, nr 82, s. 311–338.
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fundamentów. Wczesną wiosną 1913 roku ruszyły dalsze prace, a 4 maja został
poświęcony i wmurowany kamień węgielny6. Do listopada tegoż roku wzniesione mury dzięki sprzyjającej aurze (ostra, ale sucha zima) zostały przykryte
dachem. W podziemiach pod prezbiterium kościoła powstała kaplica, która – po
poświęceniu pod koniec marcu 1914 roku – została oddana do użytku wiernych7.
Wiosną 1914 roku z powodu braku funduszy dalszych prac murarskich nie podjęto (wznoszenie wieży)8.
Sytuacja zakładu salezjańskiego na Zasaniu w czasie działań wojennych
1914/1915
Pomyślny, początkowy rozwój pracy oratoryjnej w nowym budynku zakładowym, jak i dalszą budowę kościoła przerwała Wielka Wojna. Przemyśl, będący twierdzą pierwszej kategorii, znalazł się w centrum działań militarnych.
Gwałtowna zawierucha wojenna nie ominęła także salezjańskiego zakładu. Sieć
rusztowań pokrywających mury kościoła rozebrano na okopy.
Wkrótce po rozpoczęciu pierwszego oblężenia (we wrześniu 1914 roku) praca młodzieżowa w dotychczasowym kształcie nagle ustała, a budynek zakładu
został zamieniony na szpital wojskowy: „Głuchemu hukowi dział z fortów przemyskich wtórowały ciche jęki chorych i rannych wypełniających sale zakładu”9.
Faktycznie oratorium jako miejsce wielopłaszczyznowego oddziaływania na
młodzież przestało istnieć, ale młodzi ludzie dalej przychodzili do salezjanów.
Oni to pod okiem swoich wychowawców podtrzymali wypracowaną od kilku
lat tradycję, wystawiając w tym trudnym okresie drugiego, wielotygodniowego
oblężenia na przełomie lat 1914/1915 – jasełka10.
Sytuacja radykalnie się pogorszyła po wkroczeniu do miasta w marcu 1915
roku wojsk rosyjskich. Nastąpiły ciężkie dni dla Przemyśla. Odczuł to bardzo boleśnie zakład. W opisie tych dramatycznych wydarzeń kronikarze używali okre6
Poświęcenie kamienia węgielnego…, „Echo Przemyskie” R. 18: 1913, nr 37, s. 2; Poświęcenie kamienia węgielnego pod kościół św. Józefa w Przemyślu, „Wiadomości Salezjańskie” R. 17:
1913, nr 6, s. 149-151.
7
Poświęcenie kaplicy…, „Echo Przemyskie” R. 19: 1914, nr 27, s. 3.
8
ADSP, Kronika zakładu i kościoła salezjańskiego w Przemyślu 1907–1941, zapis z roku 1912:
Sprawa budowy Kościoła na Zasaniu, Przystąpienie do robót. Nowego kościoła, s. 39–41; zapis
z roku 1913: Ciąg dalszy prac przy kościele i poświęcenie kamienia węgielnego, s. 41; zapis z roku
1914: Poświęcenie tymczasowej kaplicy, s. 42; 25-lecie działalności salezjańskiej w Polsce, Mikołów 1923, s. 39; Salezjańskiego zakładu wychowawczego w Przemyślu 25-letnie dzieje 1907–1932,
Warszawa 1932, s. 13.
9
ADSP, Kronika zakładu i kościoła salezjańskiego w Przemyślu 1907–1941, zapis z lipca 1914,
s. 42. Zob. szerzej na temat życia mieszkańców miasta w okresie początków wojny: T. Pudłocki,
Działalność inteligencji Przemyśla na tle życia mieszkańców miasta między sierpniem a listopadem
1914 r., [w:] Twierdza Przemyśl w Galicji. Materiały z konferencji naukowej. Przemyśl, 25–27
kwietnia 2002, Przemyśl 2003, s. 109–128.
10
Kronika. Jasełka u OO. Salezyanów, „Ziemia Przemyska” R. 2: 1914, nr 66, s. 2; Kronika.
Jasełka salezyańskie, „Ziemia Przemyska” R. 3: 1915, nr 1, s. 4.
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śleń takich, jak burza czy cios, dla oddania powagi sytuacji. Zrabowano sprzęt
zakładu, zniszczono jego bibliotekę, rozkradziono instrumenty muzyczne, a dodatkowo żołnierze rosyjscy rozkopali podwórze w poszukiwaniu ukrytych skarbów. Spustoszenie i grabież były wszędzie widoczne. Na domiar złego aresztowano posądzonego o szpiegostwo dyrektora Zakładu ks. Walentego Kozaka: „[…]
i mimo błagalnych próśb wiernych uprowadzono go z majowego nabożeństwa,
pędząc go piechotą do Lwowa, gdzie tylko dzięki osobistej interwencji ks. Biskupa Karola Fischera cały ten epizod nie skończył się tragicznie”. Dewastowany
dom pozostał bez personelu, który w międzyczasie się rozproszył. Pozostał na
miejscu tylko koad. Franciszek Pabijańczyk, a funkcje duszpasterskie w kaplicy wypełniał ks. dr Wojciech Tomaka, katecheta seminarium nauczycielskiego
żeńskiego (późniejszy sufragan przemyski). Powróciwszy do Przemyśla z niewoli rosyjskiej (24 maja) ks. dyr. Kozak wraz z pomocą życzliwych ludzi, podjął się prac porządkowych. Chciał doprowadzić budynek do stanu używalności,
zaopatrując go w brakujący i zrabowany sprzęt. Wszystko to miało na celu kontynuowanie pracy wychowawczej dostosowanej już jednak do nowych potrzeb
i prowadzonej w odmienny od dotychczasowego sposób11.
Salezjańska Szkoła Rzemiosł w Zakładzie Salezjańskim na Zasaniu
1915–1921
W swojej pracy zakładowej polscy salezjanie zawsze kierowali się potrzebami społecznymi młodzieży, aktualnością danej formy pracy i dobrem samego Zgromadzenia. Nie wahali się, skoro tylko było to konieczne, rezygnować
z danego dzieła lub zmienić jego charakter. Preferowana postawa pozwalała na
dużą elastyczność i zdolność dopasowania się do istniejących warunków, a co
za tym idzie na funkcjonalność i aktualność swojej pracy. Pociągało to za sobą
ogromne ryzyko i niepewność, ale bez nich późniejsze rezultaty nie byłyby
osiągalne.
Takie przeobrażenia spotkały zakład salezjański w Przemyślu w przełomowym i trudnym okresie jego istnienia. Potrafiono wtedy dostosować funkcjonujące już dzieło do nowej sytuacji, odpowiadając na palące wyzwanie rzeczywistości.
Wielka wojna światowa wywoływała ogromny przewrót w istniejących stosunkach społecznych. Te gwałtowne przemiany widoczne były w stale wzrastającej liczbie sierot zarówno na wsi, jak i w mieście. Pilna zatem stawała się potrzeba zajęcia się nimi, tym bardziej, że szkół było za mało, a warsztaty miejscowe,
w których można było pobierać naukę zawodu, pozamykane z powodu braku
majstrów powołanych do wojska. Częściową opiekę nad sierotami mógł rozto11

s. 43.

ADSP, Kronika zakładu i kościoła salezjańskiego w Przemyślu, zapis z roku 1915, maj 1915,
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czyć odpowiednio przygotowany do tego zakład salezjański. Biorąc pod uwagę
głosy opinii publicznej, salezjanie zdecydowali uruchomić w budynku dawnego
oratorium internat dla bezdomnych chłopców. W połowie listopada 1915 roku
możliwe było otwarcie zakładu na przyjęcie sierot wojennych, których przybywało coraz więcej. By umożliwić im kształcenie w zawodzie, powstały dwie pracownie zawodowe: szewska i krawiecka. Na początek pierwsza liczyła sześciu,
a druga siedmiu uczniów. Kierownictwo obu pracowni i chłopców powierzono
księdzu Janowi Bogdańskiemu, krawiectwa uczył koad. Jan Huchulski z pomocą koad. Władysława Robakowskiego, zaś naukę zawodu szewskiego prowadził
miejscowy majster – Michał Burakowski.
Naukę w obu działach rzemieślniczych rozłożono na cztery lata. Uczono
następujących przedmiotów teoretycznych: religii, języka polskiego i niemieckiego, rachunków, geografii, historii, fizyki, rysunków i buchalterii. Przemyska
szkoła rzemieślnicza nie posiadała prawa wydawania świadectw czeladniczych.
Jej absolwenci zdobywali je w salezjańskiej Szkole Rzemiosł w Oświęcimiu.
Przez sześć lat istnienia Salezjańskiej Szkoły Rzemiosł w Przemyślu, czyli do
1921 roku, przez dział krawiecki i szewski przewinęło się ponad 250 uczniów12.
Salezjańska Szkoła Organistowska w Przemyślu w latach 1916–1918
W 1916 roku na skutek usilnych starań Episkopatu galicyjskiego, przede
wszystkim zaś biskupa przemyskiego Pelczara, Zgromadzenie Salezjańskie
podjęło się zorganizowania i prowadzenia w Przemyślu szkoły organistowskiej
o charakterze ogólnokrajowym. Centralne położenie Przemyśla w ówczesnej Galicji i funkcjonowanie w tym mieście zakładu salezjańskiego, w którym uczący
się organiści mieliby możliwość kształcenia się w dodatkowym zawodzie, miało
fundamentalne znaczenie.
Zorganizowanie i kierownictwo szkoły powierzył prowincjał salezjanów ks.
Piotr Tirone dotychczasowemu dyrektorowi w Oświęcimiu – ks. Antoniemu
Hlondowi, który po ukończonych studiach w Ratyzbonie był już znanym w Polsce kompozytorem13.
Przed ks. Hlondem stanęło trudne zadanie opracowania programu kształcenia.
Z braku jakiegokolwiek wzoru sam, opierając się na informatorach tego typu
12
25-lecie działalności salezjańskiej w Polsce, Mikołów 1923, s. 39–40, 44; Salezjańskiego
zakładu wychowawczego w Przemyślu 25-letnie dzieje 1907–1932, Warszawa 1932, s. 15; Kronika Zakładów Salezyańskich w Polsce, „Pokłosie Salezyańskie” R. 1: 1916, nr 1, s. 14; Warsztaty
salezyańskie, „Echo Przemyskie” R. 21: 1916, nr 8, s. 1–2; Salezjańska Szkoła Zawodowa w Przemyślu, „Pokłosie Salezjańskie” R. 20: 1936, nr 1, s. 29; K. Szczerba, Salezjańskie szkoły zawodowe
w Polsce 1901–1939, Lublin 1973 (mps), s. 30–31, 35–36; J. Ślósarczyk, Historia prowincji św. Jacka Towarzystwa Salezjańskiego w Polsce, t. 2: Lata międzywojenne 1919–1939, Pogrzebień 1960,
s. 500, 504; W. Żurek, Salezjanie w Przemyślu 1907–1924, Lublin 2000 (mps), s. 9–10.
13
M. Wacholc, Ks. Antoni Hlond (Chlondowski). Życie, działalność, twórczość kompozytorska,
t. 1, Warszawa 1996, s. 121–122.
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szkół zachodnich, podjął się opracowania programu nauczania, określenia warunków przyjęcia kandydatów, ustalenia obowiązków przyszłych organistów.
Projekt tego programu, określony jako Prospekt Salezjańskiej Szkoły Organistów w Przemyślu sporządził ks. Hlond już w lipcu 1916 roku. Po kilku poprawkach został on zaakceptowany przez bpa Pelczara14.
Przygotowany program jasno określał cel i sposoby jego realizacji. Celem
nowej szkoły było przygotowanie dla Kościoła organistów, nie tylko zawodowo wykształconych i głęboko religijnych, ale posiadających także możność
odpowiedniego do swego stanu utrzymania. Ponieważ szkoła miała służyć całej
Polsce, stąd powstał internat prowadzony według zasad systemu księdza Bosko.
Szkoła miała dać uczniom wykształcenie ogólne, muzyczne, a także nauczyć dodatkowego, obok organisty, zawodu. Uczniowie mogli wybrać naukę
ogrodnictwa i sadownictwa z pszczelarstwem, rachunkowości lub krawiectwa.
Czas trwania nauki przewidziano na trzy lata, a dla uczących się krawiectwa na
cztery lata. Uczniom posiadającym przygotowanie muzyczne można było odpowiednio naukę skrócić. Kandydaci do szkoły, oprócz uzdolnień muzycznych,
musieli mieć co najmniej 14 lat oraz ukończoną z dobrymi ocenami szkołę
ludową15.
Dyrekcja szkoły przystąpiła do rekrutacji przez listowne rozesłanie informacji o szkole i naborze do proboszczów z terenu Galicji. Równocześnie zajęto się
przygotowaniem sal lekcyjnych, kompletowaniem niezbędnych instrumentów16
oraz organizacją internatu dla wszystkich uczniów.
Działania te wymagały zarówno znacznego wysiłku organizacyjnego, jak
i dużych nakładów finansowych. Na łamach prasy lokalnej17, jak i salezjańskiej18
pojawiały się gorące apele o wsparcie tych poczynań. Otwierając nowe dzieło,
salezjanie liczyli na pomoc społeczeństwa i na jego życzliwość, co – jak się niebawem okazało – nie było daremne.
Przeciągające się prace przygotowawcze opóźniły otwarcie szkoły, które de
facto nastąpiło 1 listopada 1916 roku. Do pierwszej klasy przyjęto dwunastu
uczniów: po dwóch z diecezji krakowskiej i tarnowskiej, po jednym z diecezji
lwowskiej i kieleckiej (rządzonej wówczas przez Austriaków i Niemców) i aż sze14
Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu (dalej: AAP), A 202 Przemyśl-Salezjanie, Pismo
ks. bpa ordynariusza przemyskiego J.S. Pelczara do ks. insp. Piotra Tirone z 14 IX 1916 r.
15
Zob. Prospekt Salezjańskiej Szkoły Organistów w Przemyślu, [w:] 25-lecie działalności salezjańskiej w Polsce, Mikołów 1923, s. 40–43.
16
Szerzej na temat kompletowania inwentarza muzycznego zob.: A. Świeży, Powstanie i rozwój Salezjańskiej Szkoły Organistowskiej w Przemyślu w latach 1916–1939, [w:] Salezjańska Szkoła Organistowska w Przemyślu i jej likwidacja w roku 1963, red. R. Witalec, I. Witowicz, Rzeszów–
Przemyśl 2007, s. 24.
17
Kronika. Salezyańska Szkoła Organistów, „Echo Przemyskie” R. 21: 1916, nr 102, s. 4–5.
18
Kronika Zakładów Salezyańskich w Polsce. Przemyśl, „Pokłosie Salezyańskie” R. 1: 1917,
nr 2, s. 14.
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ściu z przemyskiej. W trakcie trwania nauki czterech z nich zrezygnowało, ośmiu
zaś pozytywnie zdało końcowe egzaminy, uzyskując promocję do następnej klasy19. W pierwszym roku funkcjonowania szkoły kadrę nauczycielską stanowiło zaledwie trzech salezjanów. Kierownik szkoły ks. dr Antoni Hlond uczył wszystkich
przedmiotów muzycznych, kl. Adam Cieślar – języka polskiego i liturgii, kl. Jan
Rzepka – śpiewu ludowego i gregoriańskiego20. Już w pierwszym roku nauczania,
traktowanym eksperymentalnie, mimo że przyjmowano kandydatów o zerowym
przygotowaniu muzycznym – co było regułą przez wszystkie lata funkcjonowania
tej szkoły – efekty nauczania okazały się znakomite21. Pomyślny wynik egzaminu
rocznego był dowodem sumiennej i starannej pracy salezjanów. Stąd w sprawozdaniu zamieszczonym w oficjalnym organie przemyskiej Kurii Biskupiej słusznie
pisano: „Zakład dla wychowania i wykształcenia organistów zasługuje na uznanie i poparcie należyte ze strony Duchowieństwa diecezjalnego i jest nadzieja, że
i w przyszłości pomyślnie rozwijać się będzie”22.
Przyszłość zakładu nie zapowiadała się najlepiej. Ciężkie warunki spowodowane trwającą jeszcze wojną oraz brak stałych dochodów23 skutecznie tamowały
rozwój szkoły. Ciągłe pobory do wojska przerzedzały szeregi uczniów, niedostatek
graniczył czasem z nędzą i głodem24. Zapał i ofiarna praca przezwyciężały trudności. Do pomocy księdzu Hlondowi przyszedł po studiach muzycznych w Wiedniu ks. Augustyn Piechura. Trudności jednak nie ustawały. Walki z Ukraińcami
o Przemyśl w listopadzie 1918 roku spowodowały wstąpienie starszych uczniów
w szeregi polskich obrońców i zakłócenia w pracy szkoły. Brak chleba i żywności stał się przyczyną niedożywienia tak chłopców, jak i samych salezjanów,
wskutek czego wzrastała liczba zachorowań25. Wraz z zakończeniem wojny sytuacja stała się tak tragiczna, że ks. Antoni Hlond zmuszony był do wystosowania
dramatycznego apelu: „Głód nam zagraża! Jeżeli nie nadejdzie rychła pomoc, do
dwóch tygodni zmuszeni będziemy rozpuścić młodzież z nieobliczalną szkodą
19
Sprawozdanie o stanie szkoły organistów zostającej pod zarządem XX. Salezyanów w Przemyślu, „Kronika Diecezji Przemyskiej” R. 17: 1917, z. 7–8, s. 114. Por. Kronika Zakładów Salezyańskich w Polsce. Przemyśl, „Pokłosie Salezyańskie” R. 1: 1917, nr 8–9, s. 9.
20
J. Mołdysz, Dzieje salezjańskiej Szkoły Średniej dla Organistów w Przemyślu, Wrocław 1972
(mps), s. 22; J. Ślósarczyk, Historia prowincji…, op. cit., t. 2, s. 509; W. Żurek, Salezjańskie szkolnictwo ponadpodstawowe w Polsce 1900–1963. Rozwój i organizacja, Lublin 1996, s. 148.
21
T. Przybylski, Ks. Antoni Hlond-Chlondowski. Salezjanin – kompozytor, Kraków 1993, s. 49.
22
Sprawozdanie…, op. cit., z. 7–8, s. 115. Por. Egzamin w szkole organistów, „Echo Przemyskie” R. 22: 1917, nr 56, s. 2–3.
23
Nauka w szkole była bezpłatna. Uczniowie pokrywali jedynie koszty eksploatacji instrumentów i utrzymania w internacie. Zdarzało się, że najbiedniejsi uczniowie byli z nich zwolnieni.
Por. Salezyańska Szkoła organistów w Przemyślu, „Kronika Diecezji Przemyskiej” R. 16: 1916,
z. 8–10, s. 130–131.
24
Nierzadko się zdarzało, że w zakładzie brakowało chleba, stąd na śniadanie podawano zupę
ziemniaczaną lub barszcz. Por. ADSP, Kronika zakładu i kościoła salezjańskiego w Przemyślu
1907–1941, zapis z roku 1917/18, styczeń 1919 r., s. 47, 57; Ibidem, Kronika Zakładu Salezjańskiego w Przemyślu od r. 1918, zapis z 8 I 1918, 1 V 1918, 18 I 1919.
25
ADSP, Kronika Zakładu Salezjańskiego w Przemyślu 1918–1924, zapis z 10, 11, 13 I 1920 r.
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dla jej wykształcenia i wychowania moralnego! […] Wołam więc: Ratujcie! […]
Nie ociągajcie się z pomocą. […] Podwójnie daje, kto rychło daje! Jutro może
być za późno!”26.
Mimo tych trudności i braków nauka systematycznie postępowała naprzód,
choć zarząd szkoły zmuszony był do skrócenia czasu trwania nauki i przyśpieszenia zakończenia roku szkolnego27. Stopniowo życie szkolne i zakładowe ulegało
normalizacji, a sama szkoła nabierała coraz szerszego rozgłosu28.
II Zakład Salezjański w Przemyślu – Dom Opieki św. Józefa w Przemyślu
Sierotami wojennymi starano się zająć w Zakładzie salezjańskim na Zasaniu
już w listopadzie 1915 roku, o czym była mowa wcześniej. Powstała rok później
Salezjańska Szkoła Organistów miała większe perspektywy rozwoju niż Szkoła
Rzemiosł, przeznaczona głównie dla bezdomnych chłopców. Zmniejszała się też
możliwość przyjmowania nowych sierot. Mimo istnienia na terenie Przemyśla
kilku sierocińców i ochronek, które przyjmowały głównie dziewczęta, oraz działalności diecezjalnego komitetu opieki nad sierotami wojennymi29, problem nie
został rozwiązany. Wciąż przybywało bezdomnych chłopców i młodzieńców, dla
których brakowało miejsca w instytucjach opiekuńczych. W Przemyślu po ulicach i dworcu kolejowym nadal „wałęsało się” kilkadziesiąt sierot, trudniących
się żebractwem i działalnością przestępczą. Statystyki sądowe wykazywały zastraszające liczby małoletnich przestępców, a szpital powszechny – wzrastającą
liczbę zgonów opuszczonych i zaniedbanych młodych ludzi30. Wobec tej sytuacji, z inicjatywy i przy ogromnym zaangażowaniu Władysława Łyszkowskiego,
komisarza rządowego, zawiązał się w Przemyślu w 1916 roku Komitet Opieki
nad Opuszczoną Młodzieżą, który dla bezdomnych chłopców założył tzw. klub
uliczników (rodzaj świetlicy dziennej z wyżywieniem). Brak dalszego poparcia
ze strony miejscowych władz i rządu austriackiego oraz trudności organizacyjno-finansowe doprowadziły do rozwiązania Komitetu31. Część jego członków ze
wspomnianym Łyszkowskim, pod patronatem bpa Pelczara, zreorganizowała dotychczasowe gremium, przekształcając go w Stowarzyszenie Opieki nad Opusz26
Odezwa ks. dr. Antoniego Hlonda do Pomocników i Dobrodziejów, Przemyśl, 28 III 1920 r.,
[w:] ADSP, Kronika Zakładu Salezjańskiego w Przemyślu od r. 1918.
27
ADSP, Kronika Zakładu Salezjańskiego w Przemyślu od r. 1918, zapis z 29 V 1918 r.
28
J. Ślósarczyk, Historia prowincji…, op. cit., t. 2, s. 510; J. Mołdysz, Dzieje salezjańskiej…,
op. cit., s. 23.
29
Opieka nad sierotami bezdomnemi w Przemyślu, „Echo Przemyskie” R. 21: 1916, nr 11, s. 2;
Sieroty wojenne w diecezji przemyskiej (Sprawozdanie komitetu dyec[ezjalnego]), „Echo Przemyskie” R. 21: 1916, nr 68, s. 1–2.
30
25-lecie działalności…, op. cit., s. 46.
31
Archiwum Salezjańskie Inspektorii Krakowskiej w Krakowie [dalej: ASIK] Kronika Zakładu
św. Józefa od roku 1917 do 1924. Tom 1, Czas przed otwarciem Domu św. Józefa; Sieroty wojenne
w diecezji przemyskiej (Sprawozdanie komitetu dyec.), „Echo Przemyskie” R. 21: 1916, nr 68, s. 2;
25-lecie działalności…, op. cit., s. 46.

64

KS. ARTUR ŚWIEŻY SDB

czoną Młodzieżą32. Na pierwszym zebraniu Towarzystwa (15 maja 1917) w sali
magistratu wybrano nowy zarząd33. Na kolejnych posiedzeniach Towarzystwa
podjęto prace nad statutem34 oraz zastanawiano się, czy tę opiekę ująć w formie
internatu, czy też tylko jako dorywcze zbieranie młodzieży w ciągu dnia. Ustalono, że wobec dużej ilości sierot pozostających bez dachu nad głową konieczny
jest internat. Prezes Łyszkowski otrzymał dotację od Namiestnictwa w kwocie
250 tysięcy koron. Na ten cel wynajęto dom przy ul. 3 Maja 33. Kierownictwo
nad tym domem Stowarzyszenie postanowiło powierzyć księżom salezjanom,
którzy odpowiadali za sprawy wychowawczo-religijne oraz utrzymywali personel zakładowy. Stowarzyszenie natomiast miało zapewnić finansowanie zakładu
i jego zaopatrzenie w żywność i opał. We wrześniu 1917 roku została podpisana
stosowna umowa35.
Na dyrektora nowego zakładu salezjańskiego noszącego nazwę Dom Opieki
św. Józefa został wyznaczony ks. Piotr Wiertelak, który już w październiku 1917
roku wraz z dwoma klerykami36 rozpoczął przygotowania do otwarcia domu.
Przyszły zakład salezjański umiejscowiony był w budynku parterowym, posiadającym 10 pomieszczeń. Trzy pokoje zostały przeznaczone na sypialnie dla
chłopców, jeden zaadaptowany na kaplicę, kolejny na pokój dyrektora Zakładu,
a pozostałe na kuchnię i pracownie do nauki zawodów37. Mimo zapewnień zarządu Stowarzyszenia wyposażenie nowego zakładu było dość skromne. 19 listopada zostali przyjęci pierwsi dwaj wychowankowie38, a następnego dnia kolejnych
32
W skład Towarzystwa weszli: Władysław Łyszkowski – komisarz rządowy i prezes zarządu
miasta; Bolesław Heller – starosta; ks. prałat Władysław Sarna – proboszcz parafii katedralnej;
dr Peters – inspektor i fizyk powiatowy; Bronisław Chmurowicz – inspektor szkolny; Teofil Grochowicz – nadradca sądu opiekuńczego; Kazimierz Frankowski – radca sądowy; dr Romanowski – sekretarz sądowy; Jan Kasprzyk – komisarz policji; ks. dr Wojciech Tomaka – katecheta;
ks. dyrektor Walenty Kozak – dyrektor zakładu salezjańskiego na Zasaniu; Józef Ungeheuer –
dyrektor szkoły im. J. Bema; Stanisława Dietzówna – nauczycielka; ASIK, Kronika Zakładu św.
Józefa od roku 1917 do 1924. Tom 1, wpis z 9 maja; Sprawozdanie Wydziału Stowarz[yszenia]
Opieki nad Młodzieżą w Przemyślu za czas od 25 stycznia 1918 do 31 stycznia 1919 r., Przemyśl
1919, s. 2–3.
33
Prezes: Władysław Łyszkowski, sekretarz: Stanisława Dietzówna, skarbnik: dr W. Romanowski; ASIK, Kronika Zakładu św. Józefa od roku 1917 do 1924. Tom 1, wpis z 15 V [1917].
34
Statut został uchwalony na walnym zgromadzeniu tegoż Towarzystwa w dniu 16 stycznia
1918 roku; Kronika. Towarzystwo opieki nad młodzieżą, „Echo Przemyskie” R. 23: 1918, nr 2, s. 3;
Kronika. Towarzystwo opieki nad młodzieżą, „Echo Przemyskie” 1918, nr 3, s. 3, ASIK, stara syg.
A 156, Przemyśl II ul. Czarnieckiego 59, Statut Stowarzyszenia Opieki nad Młodzieżą w Przemyślu
(zarówno projekt Statutu, jak i tekst zatwierdzony).
35
ASIK, Kronika Zakładu św. Józefa od roku 1917 do 1924. Tom 1, wpisy z 30 V, 20 VI,
29 VI, 5 IX i 19 IX [1917]. Por. B. Filarecka, Dom Opieki Świętego Józefa w Przemyślu (1917–
1939), „Premislia Christiana”, t. 8, 1999, s. 307–308.
36
Byli to klerycy: Stanisław Olszewski i Michał Hrąchol; ASIK, Kronika Zakładu św. Józefa
od roku 1917 do 1924. Tom 1, wpis z 16 X [1917].
37
„Echo Przemyskie” R. 22: 1917, nr 82, s. 3.
38
„Przywara Bronisław i Piotrowski Piotr, prawie nadzy wzięci z ulicy, wierny obraz pierwszych wychowanków x. Bosko”; ASIK, Kronika Zakładu św. Józefa od roku 1917 do 1924. Tom
1, wpis z 19 XI [1917].
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dwóch. Pojawiły się pierwsze trudności wychowawcze39. Uroczystego poświęcenia zakładu w obecności członków Stowarzyszenia i zaproszonych gości dokonał
w dniu 21 listopada 1917 roku bp ordynariusz Józef Sebastian Pelczar, który też
ofiarował potrzebne paramenty liturgiczne40.
Początki funkcjonowania Domu Opieki były dość trudne. Już w grudniu nastąpił tygodniowy okres bez chleba, po nim zakład otrzymał specjalną kartę na
chleb. Trudności aprowizacyjne sierocińca wynikały z ogólnych problemów
w tym względzie, a także z niewywiązywania się przez Stowarzyszenie z obowiązku właściwego zaopatrzenia Zakładu41. Sytuacja żywnościowa w mieście
z dnia na dzień była coraz gorsza. Starania ks. Wiertelaka i pomoc wielu ludzi dobrej woli (w tym pierwszego zakładu salezjańskiego, który na wigilię i w czasie
Bożego Narodzenia przyjmował chłopców u siebie) pozwalały z wielkim trudem
utrzymywać 30 wychowanków. Byli to najczęściej chłopcy w wieku od 8 do 16
lat, bezdomni, zaniedbani analfabeci kierowani do Zakładu przez Sąd Opiekuńczy. Sieroty te w zależności od wieku uczęszczały na naukę danego rzemiosła
do majstrów lub do szkół powszechnych
na terenie miasta. Stopniowo praca wychowawcza zaczęła przynosić zamierzone skutki, co było widoczne w zmianie zachowania
chłopców.
Ze sprawozdania dyrektora Zakładu ks.
Piotra Wiertelaka wynikało, że do połowy
czerwca 1918 roku przewinęło się przez
Dom Opieki Św. Józefa 54 chłopców, z tego
niektórych odebrali rodzice, trzech uciekło,
przywłaszczając sobie mienie Zakładu,
a w dniu spisywania raportu, aktualnie
przebywało w Zakładzie 29 chłopów42.
Nadal piętrzyły się ogromne trudności.
Do tego jeszcze dołączyła się choroba
dyrektora Domu Opieki św. Józefa – ks.
Wiertelaka, będąca następstwem wycień- Ks. Wiktor Zdrzałek. Fot. ze zbiorów
czenia i przepracowania. W lipcu nowym ASIK w Krakowie.
„Zaraz na początku odczuto, z jaką kategoryą chłopców będzie się miało do czynienia. Przy
kolacji, która spożywali na sposób chiński siedząc na piętach, w czasie gdy asystent oddalił się na
chwilę od nich, poczęli pęcakiem rzucać do powały. Z tego wynikała dobra przestroga, przygotowania się do przełamywania poważnych trudności w charakterach chłopców”. ASIK, Kronika
Zakładu św. Józefa od roku 1917 do 1924. Tom 1, wpis z 20 XI [1917].
40
Pięć ornatów, kielich, puszkę, cztery lichtarze i krzyż; ASIK, Kronika Zakładu św. Józefa od
roku 1917 do 1924. Tom 1, wpis z 10 XI [1917]; Relacja z poświęcenia zakładu zob.: Poświęcenie
schroniska dla opuszczonych chłopców…, „Echo Przemyskie” R. 22: 1917, nr 87, s. 3.
41
ASIK, Kronika Zakładu św. Józefa od roku 1917 do 1924. Tom 1, wpis z 12 XII [1917].
42
ASIK, Kronika Zakładu św. Józefa od roku 1917 do 1924. Tom 1, wpis z 19 VI [1918].
39
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dyrektorem został ks. Wiktor Zdrzałek43. Zastał on dom z pustą spiżarnią
i z 18 wychowankami marnie odżywionymi. Zakładowi groziło zamknięcie. Ambitna postawa ks. Zdrzałka zażegnała niebezpieczeństwo. Chodził po
urzędach i instytucjach, pukał do drzwi bogatszych, szukał dobrodziejów,
kierował liczne apele o pomoc i podziękowania na łamach „Ziemi Przemyskiej”, a urządzając występy wychowanków, na które zapraszał wpływowe osobistości miasta, rozbudził w społeczeństwie zainteresowanie zakładem. Podziwiano jego poświęcenie się i całkowite oddanie dla sierot. Od
jego nazwiska zaczęto wychowanków nazywać Zdrzałkami. Przyszło mu też
z personelem i chłopcami przeżyć krytyczne momenty w listopadzie 1918 roku,
podczas wojny polsko-ukraińskiej w Przemyślu. Chociaż działania wojenne nie
objęły dzielnicy zasańskiej, znajdującej się w rękach polskich, to stan aprowizacji zakładu był katastrofalny44. Zakończenie wojny i odzyskanie niepodległości
dawały nadzieje na lepsze jutro dla obu zakładów salezjańskich w Przemyślu.
Zakończenie
Trudny okres wojny zmienił całkowicie charakter pracy salezjańskiej w Przemyślu. Dotychczasową nowatorską pracę oratoryjną zastąpił model oparty na
zamkniętym zakładzie wychowawczym, adresowanym początkowo do sierot
wojennych, a następnie do młodych ludzi uzdolnionych muzycznie, chcących
kształcić się na przyszłych organistów. Sytuacja trudnego losu młodych ludzi
skłoniła przemyskich salezjanów do otwarcia nowego dzieła o charakterze opiekuńczym. Prowadzenie obu zakładów wymagało od salezjanów ogromnej determinacji, wykazania się zaradnością i przedsiębiorczością. Szczególnie zasłużył
się ówczesny przełożony pierwszego zakładu salezjańskiego na Zasaniu – ks.
Walenty Kozak, budowniczy budynku zakładowego i kościoła, który omal nie
stracił życia aresztowany przez Rosjan w 1915 roku. Jego następca i założyciel
Salezjańskiej Szkoły Organistowskiej ks. Antoni Hlond (Chlondowski) stworzył
jedyną w Zgromadzeniu szkołę muzyczną kształcą przyszłych organistów, która
stała się wizytówką nie tylko przemyskich, ale i polskich salezjanów. Mimo stale
rosnących trudności aprowizacyjnych w końcowym okresie wojny udało mu się
utrzymać ciągłość nauczania i wysoki poziom kształcenia. Wraz z końcem wojny
trudności te były coraz większe. Bardziej złożona i dramatyczna była sytuacja
nowopowstałego zakładu przy ul. 3 Maja 33, prowadzonego przez salezjanów,
43
Szerzej na temat tej postaci zob.: T. Głodny, Wiktor Zdrzałek salezjanin z Sierot, Zabrze–Sieroty 2012.
44
Szerzej na temat walk polsko-ukraińskich o Przemyśl i sytuacji w mieście na przełomie lat
1918–1919 zob.: Z. Konieczny, Walki polsko-ukraińskie w Przemyślu i okolicy, listopad – grudzień
1918, Przemyśl 1993; idem, Polska Rada Narodowa w Przemyślu (4 listopad 1918 – 15 luty 1919),
Przemyśl 2012 (zob. też rec.: T. Pudłocki, Zdzisław Konieczny, Polska Rada Narodowa w Przemyślu (4 listopad 1918 – 15 luty 1919), Archiwum Państwowe w Przemyślu [et al.], Przemyśl 2012,
ss. 95, „Krakowskie Pismo Kresowe” 2012, nr 4: Galicja jako pogranicze kultur, s. 251–257).
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ale zależnego od Towarzystwa Opieki nad Młodzieżą w Przemyślu, które nie
było w stanie do końca wywiązać się ze swych zobowiązań. Dodatkowo trudne
warunki lokalowe i przemęczenie doprowadziły do choroby pierwszego dyrektora tego domu, ks. Piotra Wiertelaka. Zastąpił go ks. Wiktor Zdrzałek, którego
poświęcenie dla wychowanków było wręcz heroiczne i stało się podstawą identyfikowania tego dzieła z jego osobą. Dla wielu z tych salezjanów owocna praca
w środowisku przemyskim otworzyła drogę do nowych zadań w ramach Zgromadzenia. Bardzo ważnym czynnikiem pozwalającym dyrektorom obu domów
salezjańskich przetrwać ten trudny okres było wsparcie licznych dobrodziejów
i sympatyków, rekrutujących się z różnych warstw społecznych, którzy często należeli do Stowarzyszenie Pomocników Salezjańskich. Ten przysłowiowy
„wdowi grosz” społeczeństwa przemyskiego okazał się kluczowym dla dzieła
salezjańskiego w Przemyślu nie tylko w tym okresie wojny, ale i w trudnych
latach rodzącej się niepodległości.
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Budynek Oratorium, późniejszej Salezjańskiej Szkoły Rzemiosł i Organistowskiej, końcowy etap
budowy, 1911 r. Fot ze zbiorów ASIK w Krakowie.

Poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego pod kościół św. Józefa na Zasaniu, 5 maja 1913 r.
Fot ze zbiorów ASIK w Krakowie.
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Poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego pod kościół św. Józefa na Zasaniu, 5 maja 1913.
Fot ze zbiorów ASIK w Krakowie.

Wznoszenie murów kościoła św. Józefa na Zasaniu (zdjęcie na tle panoramy miasta, 1913 r.).
Fot. ze zbiorów ASIK w Krakowie.
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Wznoszenie murów kościoła św. Józefa na Zasaniu (1913). Fot. ze zbiorów ASIK w Krakowie.

Budowa kościoła św. Józefa na Zasaniu w latach 1913–1914. Fot. ze zbiorów ASIK w Krakowie.
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Kaplica pod budowanym kościołem św. Józefa na Zasaniu, poświęcona w marcu 1911 r. i oddana
do użytku wiernych. Fot. ze zbiorów ASIK w Krakowie.

Wychowankowie Domu Opieki św. Józefa wraz z przełożonymi 1920 r. Fot. ze zbiorów ASIK w Krakowie.
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Wychowankowie i personel oraz dobrodzieje Domu Opieki św. Józefa w Przemyślu przy ul. 3 Maja 33. Fot. ze zbiorów ASIK w Krakowie.
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THE ECONOMY OF DALMATIA
IN THE POST-WORLD WAR I DECADE – A CASE STUDY
OF MAKARSKA
Abstract
The end of World War I caused a major change in the geopolitical map of Europe, when four
continental empires fell apart and a large number of nation-states were formed in their territories.
The Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes was among them. Actually, it was a multinational
state, created by the unification of the Kingdom of Serbia with the State of Slovenes, Croats and
Serbs, which was created only a month before by South Slavonic provinces of the Austro-Hungarian Monarchy up to 1918. The changes that occurred during that process were particularly strong
in the field of economy, because a completely new economic territory was formed. The goal of
this paper is to research their strength and volume in the province of Dalmatia, which was the least
developed province of the Austrian part of the Monarchy up to 1918. The research was conducted
as a case-study, for which purpose the district of Makarska was selected. All major branches of
economy were studied (agriculture and fishery; industry; trade; tourism) in the period from 1918
to 1929, when due to the introduction of King Alexander’s dictatorship and the onset of the Great
Depression great changes in the economy life of the Kingdom occurred.		
Key-words: World War I, Makarska, Dalmatia, economy
Gospodarka Dalmacji po I wojnie światowej na przykładzie Makarskiej
I wojna światowa przyniosła znaczne zmiany na geopolitycznej mapie Europy; nastąpił rozpad
czterech imperiów, na których terytoriach powstało wiele państw narodowych. Jednym z nich było
Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców. Było to państwo wielonarodowościowe, powstałe
ze zjednoczenia Królestwa Serbii oraz Państwa Słoweńców, Chorwatów i Serbów, utworzonego
zaledwie miesiąc wcześniej z południowosłowiańskich ziem monarchii austrowęgierskiej upadłej
jesienią 1918 roku. Najintensywniejsze przemiany w życiu nowego państwa zaszły w dziedzinie
gospodarki, ze względu na to, że stworzono całkiem nowe terytorium ekonomiczne. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie intensywności i zasięgu owych zmian w Dalmacji, która była
najmniej rozwiniętą prowincją austriackiej części Monarchii Habsburgów do roku 1918. Badania
przeprowadzono jako studium przypadku – na jego obiekt wybrano rejon Makarskiej. Omówiono wszystkie główne gałęzie gospodarki (rolnictwo i rybołówstwo, przemysł, handel i turystykę)
w okresie lat 1918–1929. Druga data związana jest z wprowadzeniem dyktatury przez króla Aleksandra i nadejściem Wielkiego Kryzysu, co wpłynęło znacznie na życie gospodarcze Królestwa.
Słowa kluczowe: I wojna światowa, Makarska, Dalmacja, gospodarka
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Introduction
The First World War was one of the deadliest conflicts in human history and
as such its outcome had an extremely strong influence on new post-war realities.
That was especially evident in Europe where the war was centered. Four continental empires ceased to exist by its end (German, Russian, Austro-Hungarian
and Ottoman) and after the war their territories became a part of a large number of
newly-formed states. That had strong repercussions on different aspects of social
development. The change was particularly evident in the field of economic development because the change of state borders immediately created new economic
territories in quantitative as well as in qualitative terms.
Given the significant differences in economic growth between regions of the
newly-formed states prior to 1918, their development in the next period has to be
scrutinized separately. Researching local and regional topics is important because
geographic, social and cultural specificities within new states caused significant
differences in the direction and speed of their economic development. The main
goal of this paper is to use a case study to research the impact of the formation of
the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes (hereafter abbreviated as the Kingdom of SCS) on the economy of Dalmatia. The district of Makarska is examined
because, unlike the rest of the province, there is a large amount of archival material.
The main argument of this paper is that Dalmatia experienced chronic economic stagnation in the first ten years after the war.1 The economy of the province was significantly underdeveloped before 1918 also, but in the post-war
period it experienced further decline due to both the strong policy of state centralization and the neglect of the region by the governing authorities. Another
contributing factor was the constant political crisis faced by the Kingdom of
SCS throughout its existence. The economic difficulties were aggravated by the
adoption of a policy of economic liberalism in a political environment which
was characterized by cronyism. In the context of general economic underdevelopment and the ongoing marginalization of Croatian territories an economic
decline was inevitable.
There were no direct negative consequences due to wartime operations because there were no hostilities in this area. However, there were some indirect effects and they were primarily felt in agriculture given that during the
war most men were enlisted so was a shortage of labour to cultivate the land.
Women were not able to compensate for their absence. In addition, due to the
poor economic situation there was not enough fertilizers nor machinery for
1
The paper focuses on the period from foundation of the Kingdom of SCS in 1918 up to introduction of King Alexander’s dictatorship in 1929, which coincided to large extent with the Great
Depression. Altogether it resulted in significant changes in the political, economic and social life
of the Kingdom after 1929.

Makarska in interwar period. A Summer holiday postcard sent to Władysław Sykała of Przemyśl. From the collection of Barbara Sykała
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productive farming. The impact of this was more powerful given the fact that
the main crops were vines and olive trees, long-term crops which could not
recover quickly after the war. The government showed a pronounced lack of
interest in providing better conditions for the development of Dalmatian agriculture after 1918, and similarly it was not interested in the development of the
fishing industry. Considering that grapes, olives and canned or salted fish were
the main export products, a drop in their production impacted negatively on
trade. This had a negative effect on the local economy which was mainly based
on food processing. Alongside the decline in people’s incomes and the lack of
domestic capital, the geographical isolation of the area due to the poor transport infrastructure prevented any significant development of trade and crafts,
as well as tourism. Tourism was the only branch of the economy which showed
a positive trend during the research period, but it failed to provide significant
capital inflows.
In rest of the paper, apart from providing a broader historical context, I discuss
the development of the four main areas of the economy (agriculture and fishery,
industry and crafts, trade and tourism).
The economy of Dalmatia in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes
The Kingdom of SCS was created on December 1, 1918 by the unification of
the Kingdom of Serbia with the State of Slovenes, Croats and Serbs.2 During the
interwar period the Kingdom of SCS was often perceived as an enlarged Kingdom of Serbia. Consequently, the aftermath of World War I had a particularly
profound impact on the population of the territories which, up to 1918, were
part of the Austro-Hungarian Monarchy.3 Most of these provinces represented the
underdeveloped part of the Monarchy up to 1918, yet they represented a more
developed part of the new-formed state, which was one of the least urbanized
countries in whole Europe.4 However these provinces did not prosper given the
2
A few days earlier the Kingdom of Serbia annexed the territories of Vojvodina (November 25,
1918) and Montenegro (November 26). The State of Slovenes, Croats and Serbs was formed only
on October 29, 1918 by South Slavs who lived within the Austro-Hungarian Monarchy. This shortlived state consisted of the Slovenian parts of provinces of Carniola, Gorizia, Styria and Carinthia,
as well as of Trieste, Istria, Croatia and Slavonia with Rijeka, Dalmatia, Bosnia and Herzegovina
and parts of the provinces of Baranja, Bačka and Banat. See: Ljubo Boban, „Kada je i kako nastala
Država SHS“, Radovi, vol. 26 (1993), 187-188.
3
Jozo Tomasevich, Peasants, Politics and Economic Change in Yugoslavia, London 1955, 236261.
4
According to the 1931 Census only 18.6% of the Kingdom of SCS population lived in urban
settlements. See: Aleksandar R. Miletić, „Insights into Urban Life, Cultural Change, and Modernization in the Kingdom of the Serbs, Croats and Slovenians, 1918-1929“. In: Urban Life and Culture in Southeastern Europe: anthropological and historical perspectives (ed. Klaus Roth and Ulf
Brunnbauer), Műnster 2006, 201.; Zdenka Šimončić-Bobetko, Industrija Hrvatske 1918.-1941.,
Zagreb 2004, 15.; J. Tomasevich, Peasants, Politics and Economic Change, 160-177.
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numerous domestic and foreign policy problems faced by the Kingdom of SCS
(Kingdom of Yugoslavia from 1929) during its existence.5
Among the provinces which were previously part of the Austro-Hungarian
Monarchy, Dalmatia was economically one of the least developed in 1918. Its
economy was almost entirely based on agriculture despite the very poor conditions for its development: little arable land, outdated agricultural farming practices and a traditional complex land-tenure system.6 The formation of the new
borders had an extremely strong impact on Dalmatia given the much bigger market of the Monarchy provided more opportunities for the export of agricultural
products. The poorer and smaller market of the Kingdom of SCS was predominantly agrarian, which ultimately led to a surplus of agricultural production and
the decline of prices.7 Under those circumstances Dalmatian peasants could not
compete neither in quantity nor in quality with farmers from regions with much
more developed agriculture. Added to this, in the mid-1920s the Kingdom of
SCS replaced its inflationary monetary policy with a deflationary policy, which
worsened the economic status of peasants even further while most of them were
in debt. The currency appreciation increased their debts. Increased money value
also meant the increase of taxes, especially after 1925 when the dinar was stabilized.8
The situation in Dalmatia was particularly difficult due to a complicated foreign policy situation. The Kingdom of Italy claimed a large part of the province
on the grounds of the London treaty from 1915.9 The Italians immediately after
the war occupied the main Adriatic ports: Trieste, Rijeka and Zadar. That further
aggravated the situation while the sea was the only export route for the province
because of an extremely poorly developed road and railway network.10
5
Z. Šimončić-Bobetko, Industrija Hrvatske 1918.-1941., 15.; Mira Kolar, „Gospodarske prilike
na hrvatskom prostoru između dva svjetska rata“. In: Povijest Hrvata (ed. Ivo Perić), vol. 3, Zagreb
2007, 103-104.
6
Milivoje Erić, Agrarna reforma u Jugoslaviji 1918-1941, Sarajevo 1958, 63-74.; Zdenka Šimončić-Bobetko, Agrarna reforma i kolonizacija u Hrvatskoj 1918.-1941. godine, vol. 1, Zagreb,
1997, 77-83.
7
Rudolf Bićanić, „Ekonomske promjene u Hrvatskoj izazvane stvaranjem Jugoslavije 1918.“.
In: Prilozi za ekonomsku povijest Hrvatske (ed. Ivo Vinski), Zagreb 1967, 82-89.; J. Tomasevich,
Peasants, Politics and Economic Change, 166-177.
8
R. Bićanić, „Ekonomske promjene u Hrvatskoj“, 82-89.
9
The London agreement was signed on April 26, 1915 by the Antanta powers and the Kingdom
of Italy. According to the agreement Italy had right to seize a part of Slovenian territories, Istria,
northern Dalmatia with towns of Šibenik and Zadar, almost all eastern Adriatic islands and some
territories in Albania after the war in return for joining the Antanta alliance.
10
Up to 1918 the only railway was the one from Split to Knin with the connection to Šibenik,
the railway from Split to Sinj and the railway from Metković to Mostar were built in Dalmatia.
The railway from Split to Zagreb was finished in 1925, but even then it was insufficient for exploitation of developmental opportunities, while it was often closed because of bad weather. See:
Zdravka Jelaska Marijan, Grad i ljudi: Split 1918.-1941., Zagreb 2009,159-164.

80

IVAN HRSTIĆ

Picture 1. Dalmatia in the Kingdom of SCS/Yugoslavia (1918-1941)

In 1921 the peasantry comprised 78.9% of total population of Dalmatia under
the rule of the Kingdom of SCS. Yet only 20.7% of the province and only 6% of
the coastal region was arable. In addition, the structure of Dalmatia’s agriculture
was characterized by small parcels of farmland. 59.1% of farms were less than
two hectares in size and an additional 27% ranged from two to five hectares.11
The implementation of the agrarian reform, which was announced immediately
after the formation of the Kingdom of SCS, was constantly delayed in Dalmatia
during the period being studied, compared to other parts of the Kingdom. This
was attributable to a political struggle and the government’s efforts to ensure the
support from large landowners in the province.12 At the same time there were no
strong urban economies which could absorb the surplus of labor from the rural
areas. Therefore it is important to note that the last reorganization of Dalmatia
before the First World War was implemented in 1903, according to which the
province had fourteen districts.13 The town of Makarska was the seat of the district which was composed of three municipalities: Vrgorac, Makarska-Littoral
11
David F. Good, The Economic Rise of the Habsburg Empire 1750-1914, Berkley and Los
Angeles 1984, 150.; Dinko Foretić, „O ekonomskim prilikama u Dalmaciji u drugoj polovici XIX
stoljeća do Prvog svjetskog rata“. In: Hrvatski narodni preporod u Dalmaciji i Istri (ed. Jakša
Ravlić), Zagreb 1969, 11.; Z. Šimončić-Bobetko, Agrarna reforma, 80.
12
Z. Šimončić-Bobetko, Agrarna reforma, 322., 356.; Mira Kolar-Dimitrijević, „Stanje i problemi dalmatinske poljoprivrede i poljoprivrednog stanovništva sredinom međuratnog razdoblja
(1927-1929)“, Historijski zbornik, vol. 63 (1990), no. 1, 62., 69-70.
13
A similar administrative structure was retained after 1918, except that the city of Zadar was
annexed to Italy according to the Rapallo agreement on the demarcation between the Kingdom of
Italy and the Kingdom of SCS signed on November 12, 1920. The Kingdom of SCS established
then the districts of Biograd and Preko in Zadar’s wider area.
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and Upper Littoral.14 Three geographical and social-cultural units characterize
the district and Dalmatia in general: coastal town (Makarska), rural coastal area
(Makarska littoral) and hinterland (Vrgorac). According to the 1921 Census the
district had a population of 26,774 (Makarska-Littoral 11,658; Upper Littoral
3,749; Vrgorac 11,367), while it was 537 km2 in size.15
Below subsistence farming and fishery
According to the 1931 Census the overall majority of the population in the
district of Makarska (85.24%) was employed in agriculture.16 However, despite
a large proportion of peasants in the population, the total area of arable land was
small and even much smaller than that indicated in the Census. The Census assessed as arable land pastures and meadows, which were in Dalmatia mostly just
karst, as well as forests. Therefore almost 70% of the district was productive land
according to the 1931 Census, but in reality it represented only 17%.17
The main crops in the district, as well as in the rest of Dalmatia, were vines
and olive trees. A strong development of viticulture in Dalmatia occurred in the
1860s, when phylloxera appeared in France and later expanded to Italy. This increased the price of wine so Dalmatian farmers turned massively to the cultivation of vines. Many decided to remove olive trees and plant vines instead.18 High
demand for Dalmatian wine lasted with minor fluctuations until the 1890s, when
French viticulture had recovered. At the same time the so called ‘’Wine Clause’’
between the Austro-Hungarian Monarchy and the Kingdom of Italy (1892) allowed the import of cheap Italian wines to the Monarchy. The end of the ‘’golden
era’’ of Dalmatian viticulture was marked by the appearance of phylloxera in
1894, while in the district of Makarska it appeared only in 1913. World War I
practically ensured the collapse of the Dalmatian vineyards, because there was

14
Frane Ivković, „Organizacija uprave u Dalmaciji za vrijeme druge austrijske vladavine 1814.1918.“, Arhivski vjesnik, vol. 34-35 (1991-1992), no. 35-36, 40.; Ante Bralić, „Zadarski fin-de
siècle – Političke i društvene prilike u Zadru i Dalmaciji uoči Prvog svjetskog rata“, Časopis za
suvremenu povijest, vol. 39 (2007), no. 3, 732.; Mirko Korenčić, Naselja i stanovništvo SR Hrvatske, Zagreb 1979, 402.-407., 736.-744.
15
Definitivni rezultati popisa stanovništva od 31. januara 1921. godine, Sarajevo 1932, 248.
16
Croatian State Archive (further: CSA), series: Statistical Office, box 52, Table of population
by main occupation in the district of Makarska according to the 1931 Census; CSA, Statistical
Office, box 52, Table of population by main occupation in the municipality of Makarska according
to the 1931 Census; CSA, Statistical Office, box 52, Table of population by main occupation in the
municipality of Upper Littoral according to the 1931 Census; CSA, Statistical Office, box 52, Table
of population by main occupation in the municipality of Vrgorac according to the 1931 Census
17
Franko Mirošević, „Položaj dalmatinskog težaka i njegova borba za zemlju od 1919. do
1929.“, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, vol. 20 (1987), 76.;
Oblast Dubrovačka: opći pregled, Zagreb 1927, 55.
18
Josip Defilippis, Dalmatinsko selo u promjenama, Split 1997, 56.
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not enough labour.19 This led to a dramatic reduction in viticulture, so the amount
of produced wine in 1929 in the district came only to the half of the quantity produced in 1913 (Table 1).
Table 1. Agricultural products in the district of Makarska per year in kilograms/hectoliters
1913 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929
Wine 58,800 3,850 3,950 12,000 13,900 13,200 14,000 6,700 4,000 22,250 23,260
Oil 3,000 5,600 10,700 5,800 12,500 7,600 750 5,000 6,660 6,630 12,000
Al350 850 500 3,080 750 1,700 500 450 620 1,320 1,750
monds
Cher- 1,500 1,600 2,000 1,800 1,900 1,700 3,500 2,300 4,000 1,000 3,000
ries
Tansy 610 150 204
603
Figs 4,200 5,000 6,500 603 1,000 1,700 1,700 1,500 1,200 1,300 1,700
Source: Izvještaj za godinu 1928.-1929., Trgovačka i obrtnička komora u Splitu, Split
1930, 134-139.

After the war winemakers began to renew their vineyards with good quality
American rootstock, but because of poverty that process was slow and irregular,
while phylloxera continued to destroy old vineyards.20 Under those circumstances olives became the major product in the area, with approximately 332,000 trees
in the district at the end of the 1920s. But they failed to compensate for the loss
of wine production because olive tree yields varied significantly from one year to
another due to a lack of fertilizers and primitive cultivation practices (Table 1).21
Regarding other crops, vegetables were not grown in the district in any significant way due to a water shortage and a lack of irrigation. The districts mean
grain production amounted to 20,000 quintals; maize 6,000 q and grain legumes
6,800 q. Overall, total agricultural production covered the food needs of local
population only for from eighth to one-third of a year. 200 wagons of wheat, 60
wagons of maize and five wagons of beans had to be imported into the district
19
„Slab saobraćaj“, Jadran, vol. 3, no. 38, Split, 28.5.1921., 3.; J. Defilippis, Dalmatinsko
selo u promjenama, 56.; Velimir Urlić, Počeci turizma u Makarskoj i Primorju do 1940. godine,
Makarska 2008, 102.
20
State archive in Dubrovnik (further: SAD), series: Dubrovnik County (further: FDO), box CD
III c 6, Makarska District Agricultural Officer’s budget draft for the year of 1929; SAD, FDO, box
CD IV d 1, Makarska District Commissioner’s monthly report on the public safety, political and
administrative situation from March 4, 1929.
21
SAD, FDO, box CD III c 6, Makarska District Agricultural Officer’s budget draft for the year
of 1929; SAD, FDO, box CD IV d 1, Makarska District Commissioner’s monthly report on the public safety, political and administrative situation from March 4, 1929; S. Ožanić, „Poljoprivreda“,
134.; Ivan Jurić, Donje Poneretavlje između dva svjetska rata: (1918.-1941.), 72-90 (unpublished
PhD thesis defended on the Faculty of humanities and social sciences in Zadar in 2004).
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to help feed the local population at the time.22 The production of cherries, figs,
tansies and almonds was relatively widespread, but due to the small percentage
of arable land, as well as to fragmented farmland properties, lack of agricultural
credits, transport isolation and outdated cultivation practices, revenues were
low. The best-selling local product was tansy, which was exported via Trieste,
but only four to six wagons was produced annually in the district.23
Outdated and primitive farming practices including a lack of fertilizers led to
poor orchard yields. For example, at this time most farmers were still using wooden
ploughs rather than iron ploughs. While industrial fertilizers were rarely used the
production and usage of natural fertilizers was also undeveloped.24 The poultry industry was also at a low level because cheap poultry and eggs from Bosnia and Herzegovina undercut local produce. Local farmers could not compete with it because
of small grain production.25 Livestock breeding was also poorly developed because
there were not enough pastures.26 In the coastal area livestock was used almost
exclusively for transport, while in the hinterland it was also used for ploughing
too.27 Animal husbandry was spread mainly in villages located on slopes of mount
Biokovo, whose inhabitants pursued summer cattle grazing on the mountain and
in winter moved their animals closer to the sea. It was mainly small cattle, which
could be easier fed in the karst and rubble Biokovo pastures (Table 2).28
Table 2. Number of livestock in the District of Makarska in 1910 and 1928
1910
1928
Horses
370
530
Cattle
1.402
1.177
Sheep
31.858
28.650
Pigs
2.208
2.388
Goats
17.651
8.518
Donkeys
–
648
Mules and Hinnies
–
752
Source: SAD, FDO, box. CD III c 7, Makarska District Agricultural Officer’s report from
October 10, 1928; B. Ćurić, Privreda i radnici u Dalmaciji, Split, 1929, 121.
22
SAD, FDO, box CD III c 4; Makarska District Agricultural Officer’s report from June 28,
1928; SAD, FDO, box CD III c 4, Makarska District Agricultural Officer’s report from August 28,
1928; J. Roglić, „Privreda i naselja Makarskog primorja“, 31.
23
Joso Lakatoš, Industrija Dalmacije, Zagreb 1923, 82.; Joso Lakatoš, Privredni almanah jugoslovenskog Loyda, Zagreb 1929, II-23.
24
I. Jurić, Donje Poneretavlje, 69-71., 81-87.
25
SAD, FDO, box DL I f 3, Makarska District Commissioner’s report on trade, traffic etc. from
June 26, 1924; SAD, FDO, box DL I f 3, Makarska District Commissioner’s report on trade, traffic
etc. for June of 1927
26
„Poljoprivredne prilike u Makarskom primorju“, Život, vol. 3, no. 542, Split, 18.10.1921., 2.
27
SAD, FDO, box CD IV d 7, Makarska District Commissioner’s report to the Mostar Military
Office from August 23, 1929
28
J. Roglić, „Privreda i naselja Makarskog primorja“, 31.
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Throughout the 1920s bad weather conditions contributed to low yields, so
the local population mainly lived in debt and suffered from hunger.29 As a result,
requests to the state for food aid were relatively common.30 Some relief came to
the district in 1919 and it amounted to 300 grams of flour daily per person. It continued to arrive throughout the next year, but irregularly, so peasants often made
complaints. The situation was especially difficult in 1922.31 In early 1923 the government responded to the poor conditions in Dalmatia by approving 12,000,000
dinars for the purchase of food, while in 1927 the County of Dubrovnik received
20 wagons of maize, of which 5.7 came to the district of Makarska.32 In the same
year the head of the Makarska-Littoral municipality petitioned the County assembly for 10,000,000 dinars to assist peasants whose landholdings were destroyed
by strong wind. His request was never answered. In 1928 another five wagons of
maize were delivered to the district, however yields continued to be very low in
that year and the next.33 On that occasion the question of payment arose, but the
local Red Cross committee considered it impossible. According to the Red Cross
the only solution was to reduce daily food rations from a half to a quarter of kilo
per person.34
The situation was also very poor in the fishing industry. Under Austrian rule
an Order on Fishing was adopted in 1835. Until 1918 there were frequent changes to the law, which contributed to the decline of the fishing industry. The state
attempted to encourage cooperatives, but these were not successful. After the
war the Kingdom of SCS did very little to encourage the fishing industry and
the Law on Fishing from 1922 only confirmed the Order of Austrian Ministry
of Commerce from 1884, whose provisions favored Italian over domestic fish29
„Makarsko primorje“, Novo doba, vol. 5, no. 160, Split, 18.7.1922., 4.; SAD, FDO, box
DL I f 1, Makarska District Commissioner’s report on trade, traffic etc. from June 7, 1924; SAD,
FDO, box DL I f 1, Makarska District Commissioner’s report on trade, traffic etc. from September
11, 1924; SAD, FDO, box DL I f 1, Makarska District Commissioner’s report on trade, traffic etc.
from November 17, 1924; SAD, FDO, box CL III c 1, Makarska Makarska gendarmes platoon’s
report on economic situatian in the district of Makarska from January of 1924 to August of 1926;
SAD, FDO, box CD II e 6, Makarska District Commissioner’s report on trade, traffic etc. from for
September of 1927; „Iz Makarske“, Jadranska pošta, vol. 2, no. 154, Split, 28.1.1926, 2.
30
SAD, FDO, box CL III a 8, Makarska municipality governor’s report from November 3,
1923; SAD, FDO, box DL I f 3, Makarska District Commissioner’s report on trade, traffic from
November 24, 1924.
31
„Prehrana Dalmacije“, Zora, vol. 2, no. 6, Split, 12.2.1919., 2.; „Nevolja u Makarskom primorju“, Novo doba, vol. 3, no. 11., Split, 15.1.1920. 3.; „Dalmacija gladuje“, Primorski glasnik,
vol. 2, no. 23, Split, 4.3.1922., 1.; „Grobovi se množe; mrtvi optužuju. (Prehrambena kriza u Dalmaciji)“, Jadran, vol. 4, no. 18, Split, 4.3.1922., 1.
32
„Kredit za prehranu Dalmacije“, Jadran, vol. 5, no. 10, Split, 3.2.1923., 1.; SAD, FDO, box
DL I a 4, Food aid for the county of Dubrovnik
33
SAD, FDO, box CD III c 9, Food aid for the district of Makarska; SAD, FDO, box CD II a 2,
Mate Klaric’s speech in the Assembly of the Dubrovnik county from June 15, 1927; M. Kolar-Dimitrijević, „Stanje i problemi dalmatinske poljoprivrede“, 71-73.
34
SAD, FDO, box CD III c 9, Makarska Red Cross Committee’s letter to the Red Cross Committee in Split from February 7, 1928.
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ermen. The new authorities also tried to promote fishery cooperatives, but again
this was not successful. Due to poor technical equipment and a poor and underdeveloped domestic market the fishing industry continued to decline during the
whole researched period.35 In the district of Makarska, before the First World
War, there were 88 fishing boats with a crew of 372 men, while the total number
of registered fishermen was 484. However, most of them were not professionals,
and they were usually peasants who worked as fishermen only occasionally.36
Due to weak demand and low prices they could not earn enough money to even
adequately maintain their boats and tools.37 Nevertheless, in 1928 there were 174
registered fishing boats in the district, but the number of their crew members
(535) was not that bigger.38 Thus, it can be concluded that the local population
turned to a large extent to the sea as a source of food due to the difficult situation
in agriculture. They fished mainly for personal needs trying to feed their families.
Registered boats were mainly small fishing boats which were not competitive on
the market, so they couldn’t even meet the needs of the local factory for canning
and salting fish, about which more will be discussed below.39
Failure of industry and crafts initiatives
After 1918 a strong state protectionist policy towards its own industry was
implemented, which resulted in a price disparity between agricultural and industrial products. Moreover, up to 1925 the Kingdom of SCS’s economic policy of strong tariff protection and a new, simplified process for opening joint
stock companies, accompanied by cheap labour, led to the founding of many
industrial enterprises. However, after 1925 the first problems occurred due to
the introduction of a deflationary monetary and credit policy and the opening of
the domestic market to foreign competition. The orientation of domestic indus35
Šime Županović, „Naše ribarstvo od propasti Mletačke republike do 1941. godine“. In: Pomorski zbornik: povodom 20-godišnjice dana mornarice i pomorstva Jugoslavije 1942–1962, vol.
1, (ed. Grga Novak i Vjekoslav Maštrović), Zagreb 1962, 425-436.; Petar Kaer, Makarska i Primorje, Makarska 1996, 106-114.
36
SAD, FDO, box CD III c 1, Makarska District Commissioner’s report on trade, traffic etc.
from March 2, 1928; Velimir Urlić, „Povijesni prikaz ribarstva Makarskog primorja do 1918. g.“,
Makarsko primorje, vol. 1 (1990), 88.
37
SAD, FDO, box DL I f 3, Makarska District Commissioner’s report on trade, traffic etc. from
June 24, 1924; SAD, FDO, box DL I f 3, Makarska District Commissioner’s report on trade, traffic
etc. for june of 1927
38
SAD, FDO, box CD III c 1, Makarska District Commissioner’s report on trade, traffic etc.
from March 2, 1928
39
SAD, FDO, box DL I f 1, Makarska District Commissioner’s report on trade, traffic etc. from
April 1, 1924; SAD, FDO, box DL I f 1, Makarska District Commissioner’s report on trade, traffic
etc. from December 17, 1924; SAD, FDO, box DL I f 3, Makarska District Commissioner’s report
on trade, traffic etc. from November 26, 1927
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try was almost exclusively toward the domestic market and overall purchasing
power declined.40 Thus, from 1925 there was a slowdown in industrial production, while a large number of factories and companies went bankrupt. All of this
was seen in the town of Makarska also, where most industry in the district was
located. According to the 1931 Census only 5.51% of the district’s population
worked in any kind of industry or crafts.41 There was a larger number of factory
workers during the 1920s, however due to the economic collapse most local
factories ceased to operate by 1931.
During the first half of the 1920s several new factories were founded in
Makarska, however all of them soon faced numerous problems and most
ceased to operate. In Makarska, before World War I, there was only a flour
mill with a pasta factory and a factory for canning and salting fish.42 The flour
mill employed seven workers and triturated around 70 quintals of grain daily,
while the pasta factory produced six to seven quintals of pasta.43 After the
war the mill’s business declined due to a shortage of wheat, while the pasta
factory worked with a reduced capacity. In 1920 it produced only 12 wagons
of products despite having a capacity of 20 and it finally went completely out
of business in 1933.44 In that period it employed around 50 workers, but it was
not very competitive due to the poor quality of products as well as their small
quantity.45
The largest foreign investment in the district before World War I was the factory for canning and salting fish, mostly sardines. It was opened by the “Warchanek” company from Vienna in 1904.46 In the same year the factory managed to
export 700,000 boxes of sardines, but it never managed to repeat that result due
to poor fishing. In 1905 it exported only 163,000 boxes. At that time it employed
around 100 workers, mostly women. 47 After the war the factory was bought by
Z. Šimončić-Bobeto, Industrija Hrvatske 1918.-1941., 16-22.; R. Bićanić, „Ekonomske
promjene u Hrvatskoj“, 90-95.
41
A similar situation was in the rest of Dalmatia. For example, Dubrovnik and Korčula districts
combined had a 5.32% of the total population employed in industry or crafts. See: F. Mirošević,
Počelo je 1918., 16-17.
42
Nikola Alačević, Slavni i zaslužni muževi. Makarska i Primorje.: Izlet na Biokovo, Makarska
1998, 92-93.; P. Kaer, Makarska i Primorje, 113-114., 118-119.; „Tvornica tjestenine“, Makarsko
primorje, vol. 13, no. 242, Makarska, 4.12.2007., 10.
43
Zvonko Tolić, „Političke i društvene prilike u Makarskom primorju koncem XIX. i početkom
XX. stoljeća“, Kačić, vol. 36-38 (2004-2006), Split, 156.
44
J. Lakatoš, Industrija Dalmacije, 105.; Otokar Lahman, „Suvremena društvena transformacija Makarske“. In: Znanstveno savjetovanje o Makarskoj i Makarskom primorju (ed. Jakša Ravlić),
Makarska 1970, 525.
45
SAD, FDO, kut. CD IV d 1, Makarska District Commissioner’s monthly report on public
safety, political and administrative situation from March 2, 1929; „Razdoblje starojugoslavenske
uprave“, Makarska rivijera, vol. 5, no. 127, Makarska, 24.11.1978, 7.
46
P. Kaer, Makarska i Primorje, 113-114.
47
N. Alačević, Slavni i zaslužni muževi, 92-93.; „Nevrijeme i tvornica srdela“, Makarsko primorje, vol. 12, no. 216, Makarska, 28.5.2006., 28.
40
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„Sardina d.d.”, just like the other four Warchanek’s factories in Dalmatia (Trpanj, Komiža, Postira, Vela Luka).48 They exported canned fish mainly to Italy,
but they could not compensate for the loss of the Austro-Hungarian market. So
they finished the business year of 1925 with a loss, which continued through
the following years.49 They worked constantly with a reduced capacity and the
factory in Makarska had to temporarily cease operations in 1924 and 1927.50
Finally, the management of the “Sardina d.d.” decided to retrench all workers
on May 13, 1929. The liquidation of the company was announced on September
14, 1929.51 The factory in Makarska went out of business in July of the same
year.52
A similar fate met the factories opened after 1918. The first among them was
“Biokovo – soap and candle factory Šulenta and Lasnibat”, which was opened
on January 1, 1921. It was closed for business in October 1922.53 Immediately
after, one of the previous owners, Petar Lasnibat, opened his own candle factory, while the other one, Petar Šulenta, opened a candle and soap factory.54 Lasnibat was obviously more successful in his business while Šulenta went bankrupt
in November 1926.55
Not much more successful were Rudolf Panek, Josip Haupt and Ivan Holba,
who opened an oil refinery “Panek Oil Company” on July 28, 1922. It employed
around 30 workers and the subject of business was the production of vegetable
and essential oils.56 In September 1923, after several changes in the ownership
structure, the company changed its name to the “Factory of vegetable and es-

Z. Jelaska Marijan, Grad i ljudi, 220-221.
J. Lakatoš, Industrija Dalmacije, 50.; R. Bićanić, „Ekonomske promjene u Hrvatskoj“, 81-91.
50
SAD, FDO, box DL I f 1, Makarska District Commissioner’s monthly reports on trade, traffic
etc. from june to October of 1924; SAD, FDO, kut. DL I f 3, Makarska District Commissioner’s
monthly reports on trade, traffic etc. from December of 1926 to November of 1927; „Pošta iz Makarske“, Jadranska pošta, vol. 3, no. 269, Split, 20.11.1928., 4.
51
Z. Jelaska Marijan, Grad i ljudi, 220-223.
52
„Pošta iz Makarske“, Jadranska pošta, vol. 4, no. 155, Split, 8.7.1929., 2.; DAD, FDO, kut.
CD IV d 5, Mjesečno izvješće kotarskog predstojnika u Makarskoj velikom županu Dubrovačke
oblasti od 3.8.1929.
53
State Archive Split (futrher: SAST), series: Notaries in central Dalmatia (further: NCD),
Andrija Žitko, box 7 (1919.-1921.), 1299, Social agreement between Petar Šulenta, Petar Lasnibat
and Rade Đurić from May 19, 1921
54
„Upisanje trgovačke firme u Makarskoj“, Dalmatinski glasnik, vol. 4, no. 93, Split,
29.11.1922., Split, 3.; „Brisanje tvrtke: Biokovo, tvornica sapuna i svijeća, Šulenta i Lasnibat“,
Dalmatinski glasnik, vol. 4, no. 96, Split, 9.12.1922., 2.
55
SAD, FDO, box DL I f 1, Makarska District Commissioner’s monthly reports on trade, traffic etc. from june to October of 1924; „Otvorenje stečaja nad imovinom Petra Šulente“, Službeni
glasnik – zvanični list Splitske i Dubrovačke oblasti, vol. 9, no. 93, Split, 8.12.1926., 2.; „Pošta iz
Makarske“, Jadranska pošta, vol. 3, no. 276, Split, 28.11.1928., 2.
56
SAST, NCD, Andrija Žitko, box 8 (1921.-1922.), 1658, Social agreement between Rudolf
Panek, Ivan Holba i Josip Haupt from July 28, 1922
48
49
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sential oils d.d. Makarska”.57 At the end of 1924 a group of Italian entrepreneurs
from Trieste purchased 49% of the company shares, while at the same time the
Italian bank “Comerciale Triestina” made loans to the factory. A company called
“Oleificio Adriatico” subsequently leased the factory, but went out of business
in 1925.58 During its existence it worked constantly with a reduced capacity and
this was primarily due to a lack of raw materials and the lack of a market for
their products.59
The third factory launched after 1918 was the cloth factory “Ivanišević
and Associates”. It started to work in 1921 according to some sources, but
according to the official data it commenced operations in 1923 and it was
registered in 1925.60 In the first years of its operation it was very successful
and it employed up to 110 workers, mainly women.61 That was confirmed by
the request to open a branch in Omiš with the same number of workers as in
Makarska, as well as with the investment of an electricity generator for both
factory buildings in Makarska.62 But, the business declined relatively soon
and the factory temporarily stopped operations in early 1929. In September
of the same year it declared bankruptcy and a receiver was appointed. Finally,
in 1932 it completely ceased to operate and all factory assets, as well as all
claims against debtors were assigned to “Gospodarska štedionica” [Economic
Savings Bank].63
57
SAST, NCD, Andrija Žitko, box 8 (1921.-1922.), 1830, Social agreement between Josip
Haupt, Rudolf Panek, Petar Šulenta and Živko Alačević from February 2, 1923; SAST, NCD, Andrija Žitko, box 9 (1922.-1923.), 1838., Social agreement between Rudolf Panek and Marija Holba
from February 15, 1923; „Promjene i dodaci u već upisanim društvenim tvrtkama“, Dalmatinski
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Next to these factories, in the town of Makarska the processing of bovine leather
and the production of peasant shoes were quite developed, which can be considered
as a form of industrial production. Cowhides were imported from South America
via Trieste and then they were washed in the sea, dried, ventilated, unhaired and
finally incisioned into “faše”, from which peasant shoes were made.64 In the first
half of the 1920s there were nine companies in this business in Makarska and they
exported processed leather and shoes to all parts of the Kingdom of SCS as well as
to Albania. In their prime they processed up to 30,000 cowhides or around 6,000
quintals annually.65 However, in 1927 and 1928 this business declined because of
the appearance of rubber shoes, which was followed by the great economic crisis.
As was the case with other industrial companies, almost all forms of larger craft
companies were soon shut down.66 Along with them, the status of small craftsmen
deteriorated too. The biggest impact on them was a decline in incomes as they were
forced to work for lower wages and ultimately close their businesses.67
To sum up, it can be concluded that during the researched period the trends
of industrial development in Makarska were consistent with those at the state
and regional level. The early 1920s was a period of strong increase in industrial
production, but most factories established at that time did not survive. Their initiators were usually local entrepreneurs who established relatively small factories
due to a lack of capital. Unlike them, foreign entrepreneurs launched some larger
projects, like the factory for canning and salting fish and the oil company, but
they faced failure too. The main reason for the absence of a larger number of
foreign investment initiatives was a weak local market and their relative isolation
due to poor transport. All factories which existed during the researched period in
Makarska manufactured and produced mass consumption goods, most commonly food processing and textiles. But they were not competitive because of the size
of production and the poor quality of products.68 Furthermore, their failure was
driven by isolation from the main trade routes, i.e. the lack of any railroad link
and a relatively small port. The state policy toward the agriculture and its general
64
SAD, FDO, box DL I f 1, Makarska District Commissioner’s report on trade, traffic etc. from
February 23, 1924
65
SAD, FDO, box DL I f 1, Makarska District Commissioner’s report on trade, traffic etc.
from April 1, 1924; M. Mladineo, „Industrija“. In: Dalmacija: spomen knjiga izdana o kongresu
udruženja jugoslavenskih inženjera i arhitekata, Split 1923., 237.
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„Pošta iz Makarske“, Jadranska pošta, vol. 3, no. 289, Split, 15.12.1928., 3.; SAD, FDO,
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administrative situation from from March 2, 1929; SAD, FDO, box CD IV d 1, Makarska District
Commissioner’s monthly report on public safety, political and administrative situation from April
2, 1929.; Juraj Zanini, Makarska u prošlosti i sadašnjosti, Mostar 1935, 13.; V. Urlić, Počeci turizma u Makarskoj i Primorju, 105.
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SAD, FDO, box CD IV d 1, Makarska District Commissioner’s monthly report on public
safety, political and administrative situation from March 2, 1929
68 Next to food and textile, timber and manufacturing industry dominated on Croatian territories See: Z. Šimončić-Bobetko, Industrija Hrvatske 1918.-1941., 15-36.
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neglect had a negative impact on the development of local industry also. It was
especially evident in the food industry, while the oil factory could not work to a
full capacity due to a lack of olives and the factory for canning and salting fish
often experienced a lack of fish. In this kind of situation all entrepreneurial initiatives were practically doomed.
Trade characterized by a lack of export products
As a result of the difficult situation in agriculture and poorly developed industry and craft any significant positive result in trade could not be achieved. In
that context the 1920s represent only a continuation of the trend which started
long before 1918. That is, after the Austro-Hungarian occupation of Bosnia and
Herzegovina in 1878 Makarska started to lose its role as a vital port and a trade
center for the wider hinterland. Up to then trade was mainly carried out by caravan routes through the mountain of Biokovo. However after the occupation of
Bosnia and Herzegovina the Monarchy started to build railways that linked the
occupied province to the north and to Metković in the south.69
The decline of trade and the weakening of links with the hinterland was for
Makarska to some extent compensated by the establishment of the first steamship
company in Dalmatia in 1878. At the time of its establishment the “Braća Rismondo” [Rismondo Brothers] company was in possession of only one steamboat
which sailed mostly between Makarska, Metković, Split and the surrounding islands, but as the business grew the company managed to expand the fleet to seven
steamboats. They sailed along the Adriatic coast, including to Trieste. Rismondo
Brothers were not only shippers, but traders too. They operated especially well
immediately after the occupation of Bosnia and Herzegovina by transporting
troops, military equipment and various materials to Metković. They also sailed
the Split-Metković line three times per week from 1879. In 1880 they introduced
the Trieste-Metković line, with dockings in Zadar, Trogir, Split and Makarska, as
well as in Bol, Jelsa and Sumartin from 1881.70 At the time they imported around
200 wagons of flour and 500 wagons of grain annually over the port of Makarska,
which were distributed across Dalmatia and in Herzegovina.71 The successful
business continued until 1909 when they were forced by the state authorities to
merge with other domestic steamship companies. A new company named “Dalmatia”, with 40 steamships at the time, was founded.72
After the Rismondo Brothers left Makarska the port began to lose its importance
which continued after 1918. The main reasons were: lack of domestic capital, a poorIgor Karaman, Privreda i društvo Hrvatske u 19. stoljeću, Zagreb 1972, 137.; Oliver Fijo,
Parobrodarstvo Dalmacije 1878.-1918., Zadar 1962, 93-94., 97.
70
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ly developed road network, the lack of any railroad links and insufficient interest
from the state authorities for the local economy. Because of the poor agricultural
situation and underdeveloped industry there were few products for export (Table 3).73
Table 3. Annual traffic of goods in the port of Makarska in tons
1913
1925
1926
1927
Import
112,353
23,570
23,405
38,380
Export
35,302
11,740
11,522
20,400
Total
147,655
35,310
34,927
58,780
Source: J. Roglić, „Privreda i naselja Makarskog primorja“, 33.

1928
37,429
11,045
48,474

1929
42,263
12,351
54,614

However, despite the decline of amount of transported goods the number of
boats which annually entered the port increased due to the development of tourism and the transport of passengers. Makarska became the sixth port within the
Kingdom of SCS, behind Split, Sušak, Šibenik, Gruž and Crikvenica.74
A new entrepreneurial attempt to establish a steamship company in Makarska
occured in 1924, when a company named “Makarska plovidba” [Makarska Sailing] was founded. It had one steamboat in its possession, but it also went out of
business in 1929.75 The initiative failed to get any kind of state support, like most
other industrial ventures. In terms of shipping the Italian merchant fleet transported 70% of goods imported by sea into the Kingdom of SCS. Analogously,
the Kingdom of SCS was characterized as primarily coastal and to much lesser
extent a maritime country due to its poorly developed maritime industry despite
the possession of 2,854 km of the eastern Adriatic coast.76
Most merchants in the district of Makarska were retailers, and there were only
a few wholesalers who exported domestic products across the Kingdom of SCS.
Among them was Frano Mastrović who started to export significant quantitites
of dried cherries from the district to New York/USA in the mid-1920s. Almonds
in shell were also in high demand and they were exported mainly to Slovenia,
continental Croatia and Bosnia and Herzegovina.77 Wine was mainly sold in Split
73
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or in Bosnia and Herzegovina, but it did not have a good price because of small
yields and high competition.78 Olive oil was usually exported to Split, but usually
there was only a small quantity of it and its quality was poor.79
Overall, the most popular local agricultural products were dry cherries and
tansy, which were exported via Trieste, as well as figs, which were exported
across the Kingdom of SCS, but they were also often traded for grain or flour.80
After 1929 the great economic crises caused reductions in income, and low prices
eroded profitability which caused financial problems which led, in some cases,
to bankruptcy.81
Beginnings of tourism
The first beginnings of tourism in Dalmatia were recorded in the late 19th
century. The “Regional Office for the Promotion of the traffic of foreigners in
the Kingdom of Dalmatia” was established in 1909. At that time the beginning
of tourism occurred in Makarska too. The “Committee for the Town’s Embellishment” was founded in 1904 and the company “Adria-seebad Makarska” with
a goal of the promotion of Makarska was founded in Vienna in 1911. The local
“Society for Making the Town and the Surrounding Area Beautiful” was founded
in 1913, while at the same time the plans for construction of a large hotel were
also made. However, this was stopped due to the beginning of World War I. At
the time a small number of tourists could stay in the town, largely in private accommodation.82
SAD, FDO, box DL I f 1, Makarska District Commissioner’s report on economy in the
district from May 5, 1924; SAD, FDO, box DL I f 1, Makarska District Commissioner’s report on
trade, traffic etc. from December 17, 1924; SAD, FDO, box CD II e 6, Makarska District Agricultural Officer’s diary for June of 1927
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After the war the development of tourism progressed slowly, and it was not
supported by the state. The “Committee for the Town’s Embellishment” was renewed immediately after the war but due to the poor local economy it had no
success. The gravity of the situation was probably best illustrated by the order of
the Provincial Government in Dalmatia from March 19, 1920 which prohibited
the arrival of foreigners without special permission, given the severe nutritional
conditions, lack of apartments and spread of infectious diseases.83
The first major preconditions for the faster development of tourism in the district
were fulfilled only in the second half of the 1920s. The “Committee for the Transport of Passengers” was founded in 1928, as well as the “Bathing Commission of
the Municipality of Makarska-Littoral”. Tourist facilities were improved also: cafes,
restaurants and inns were regulated, while tourist tours, dances, parties, concerts and
theater performances started to be organized. In 1929 the hotel “Osejava” was opened
with 45 rooms and 90 beds, so Makarska could receive more than 800 guests at the
time.84 The statistics on their number were not precise and they are often contradictory. According to this data the number of guests varied from 2,000 to 4,000 per year
in the second half of the 1920s. The majority of them were foreigners, usually from
the ex-Austro-Hungarian territories (Czechoslovaks, Germans, Austrians, Hungarians, Poles etc.).85 However, the real number of tourists was actually larger, because
domestic tourists were rarely reported as the tax for each adult guest amounted to 2
dinars and for children seven to 14 years of age 1 dinar per night.86 Also, none of the
sources included the numerous members of clubs, societies and associations which
camped in the district relatively often. So, during the 1920s tourism was the only
branch of economy which was positive, but it was still in its beginnings and it could
not represent a major source of income for local population.
The impact of the aftermath of World War I on the economic structure of
the district of Makarska
The main result of World War I on the South Slav territories was the dissolution
of the Austro-Hungarian Monarchy and formation of the Kingdom of SCS. Given
that Dalmatia was the least developed province of the Austrian part of the Monarchy most Dalmatians welcomed this outcome enthusiastically. They expected rapid
Parish archive of the Parish of st. Mark in Makarska; file: 1920-1921, The Instruction of the
Provincial government of Dalmatia from March 19, 1920
84
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development in all the spheres of social life, especially in the economy, but that did
not happen. On the contrary, as this case-study has shown, the period from 1918 to
1929 was marked by stagnation and even regression in almost all branches of economy. This was primarily the result of the centralizing policies of the new state, so
the constant political crisis that characterized the Kingdom of SCS throughout this
period strongly affected the development of local economy.87 Its impact was further
emphasized by the poor conditions which characterized the local economy up to
1918, as it almost fully depended on agriculture despite the extremely unfavorable
conditions for its progress. Furthermore, considering that agriculture was much
more developed in other parts of the Kingdom the state was largely indifferent to
Dalmatian agriculture and they failed to provide any kind of stronger support. Similarly, the state did not support maritime industry, which was left mainly to private
initiatives although it had enormous potential to further develop the province.88 The
overall situation was further aggravated due to a lack of domestic capital and poorly
developed transport infrastructure.89 In that context tourism was the only branch of
economy which showed a positive trend, but it was still in its infancy, so it was not
strong enough to stimulate the other spheres of the economic life.
Overall, it can be concluded that Dalmatia, just like Croatian society as a whole,
experienced great difficulty in developing economically due, largely, to it being
subordinate, after World War I, to a new state (the Kingdom of SCS) which showed
little interest in developing the region. For this reason, the whole interwar period
was dominated by political debates relating to the place of Croatian territories in
the new state and their desire for greater political and economic autonomy. These
debates were very similar to those that occurred during the Austro-Hungarian Monarchy, only in relation to Budapest and Vienna.90 It is important to note that the
situation in Dalmatia until World War I was to some extent relieved by the mass
emigration, which began in the 1860s. Up to 1914 around 100,000 people emigrated from the province, of which only around 20% returned, while remittances alleviated the everyday life of family members who stayed home. After 1918, due to numerous restrictions imposed by the major immigration countries, emigration never
reached the pre-war rates. Therefore, during the 1920s emigration to previously less
attractive countries strengthened, but that weakened also after 1929 due to the impacts of the great economic crisis.91 In that way the most obvious practical solution
for the self-advancement of the peoples of Dalmatia (emigration) was contained.
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Political, career-oriented and social
Poland after the First World War

activity of women in

The First World War proved to be an important factor of social modernization, bringing
a new order in public space. Among the major changes in women’s social status after the war
historians enumerate: obtaining full political rights and a wide access to education, increased
education- and career-oriented aspirations, increased number of working women, as well as
changes in the way of life and a revolution in women’s fashion. The same scholars point out,
however, the short-lived or limited nature of many changes, e. g. those in family relations.
The aim of the article is therefore to discuss the major aspects of the situation of women between the two wars, particularly those areas in which the influence of the 1914-1918 war was
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„Godzina, którą w tej chwili wskazuje zegar świata, jest dla kobiety rozdzielną dwóch epok. Jest to olbrzymi słup wiorstowy, górujący nad tysiącami lat
w tył i naprzód […]. Stoimy na platformie zdobytych wszystkich praw. To, co
było marzeniem i utopią, stało się rzeczywistością i posiadaniem. W dziejach
kobiety nastąpił przewrót […]. Dziś stała się indywiduum, tak samo jak mężczyzna: obywatelem świata. Przed kobietą otwarły się wszystkie drogi”1 – pisała
o możliwościach rysujących się przed Polkami w latach 20. XX wieku publicystka Maria Grossek-Korycka.

1

M. Grossek-Korycka, Świat kobiecy, Warszawa 1928, s. 18.
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Z autorką tych słów zgodziłoby się zapewne wielu współczesnych historyków, podzielających pogląd o przełomowym znaczeniu I wojny światowej
w dziejach kobiet2. Konflikt zbrojny z lat 1914–1918 wpłynął w widoczny sposób na wzrost ich samodzielności i aktywności zawodowej, a także przyśpieszył
proces opanowywania przez kobiety nowych ról społecznych, zapoczątkowany
– co należy podkreślić – jeszcze w XIX stuleciu. Wojna przyniosła nowy porządek płci w przestrzeni publicznej. Wśród najważniejszych zmian dokonanych
w sytuacji kobiet po zakończeniu działań militarnych badacze wymieniają: uzyskanie pełnych praw obywatelskich i szerokiego dostępu do edukacji, wzrost
aspiracji zawodowych i kształceniowych, ewolucję stosunków wewnątrzrodzinnych, zwiększenie odsetka kobiet czynnych zawodowo, a także rozluźnienie
norm obyczajowych i rewolucję w kobiecej modzie. Kobiety zaczęły bywać samodzielnie w restauracjach i kawiarniach, same mieszkać i uprawiać sporty. Lata
międzywojenne przyniosły także krótkotrwałe zjawisko emancypacji seksualnej
kobiet, w czym historycy dostrzegają bunt pokolenia dorastającego podczas wojny przeciw generacji rodziców3.
Jednocześnie badacze zwracają uwagę na krótkotrwały lub ograniczony
charakter wielu zmian. Znaczące zwiększenie udziału kobiet w życiu publicznym, sprzyjające ich usamodzielnieniu i uzyskaniu przez nie wyższej pozycji
społecznej, miało miejsce tylko w nielicznych środowiskach, niemal wyłącznie
wielkomiejskich, i nie na całym obszarze Drugiej Rzeczypospolitej, co wynikało
częściowo z zapóźnienia cywilizacyjnego Polski. Z pewnością wojna pociągnęła
za sobą istotne zmiany kulturowe, nie oznaczały one jednak przełomu obyczajowego. Mimo pewnego poszerzenia swobód w sferze seksualnej, w dalszym ciągu
utrzymywała się na przykład akceptacja dla istnienia podwójnego standardu moralnego dla kobiet i mężczyzn, choć jednocześnie spadła tolerancja dla korzystania przez mężczyzn z usług prostytutek4. W dwudziestoleciu międzywojennym
dziewczęta w większości nadal zajmowały mniej korzystną pozycję od swoich
kolegów: chodziły do szkoły rzadziej i krócej niż chłopcy, a wśród społeczności
małomiasteczkowej przeważała opinia, że „zadaniem i przeznaczeniem kobie2
Zob. np. D. Kałwa, Kobieta aktywna w Polsce międzywojennej. Dylematy środowisk kobiecych, Kraków 2001, s. 25; M. Bogucka, Gorsza płeć. Kobieta w dziejach Europy od antyku po
wiek XXI, Warszawa 2005, s. 268, 279–280; J. Żarnowski, Rodzina w czasach cywilizacyjnego
przyśpieszenia: Europa i Polska 1918–1989, [w:] Rodzina, prywatność, intymność. Dzieje rodziny
polskiej w kontekście europejskim, red. D. Kałwa, A. Walaszek, A. Żarnowska, Warszawa 2005,
s. 37; M. Perrot, Moja historia kobiet, Warszawa 2009, s. 180; The Great War and the Triumph
of Sexual Division, [w:] A History of Women In the West, Vol. 5: Toward a Cultural Identity in the
Twentieth Century, ed. F. Thébaud, London 1994, s. 21–22.
3
D. Kałwa, Kobieca seksualność w świetle teorii Michela Foucaulta. Spojrzenie na Polskę
międzywojenną, [w:] Kobieta i rewolucja obyczajowa. Społeczno-kulturowe aspekty seksualności.
Wiek XIX i XX, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 2006, s. 21.
4
D. Kałwa, Kobieca seksualność…, op. cit., s. 21–22. Zob. też: R. Wapiński, O obyczajowości
Polaków przełomu epok, Gdańsk 2006, s. 96.
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ty jest w pierwszym rzędzie wyjście za mąż”5. Działanie tradycji, nakazującej
przede wszystkim kształcenie chłopców, można zauważyć na przykładzie szkół
koedukacyjnych, w których młodzież męska stanowiła element dominujący6. Powrót do tradycyjnych stosunków przedwojennych nastąpił, jak się wydaje, również w większości rodzin chłopskich, mimo że pod nieobecność mężów kobiety
z powodzeniem spełniały funkcje głównych gospodarzy, a ich pozycja w rodzinie uległa wzmocnieniu7. Poza tym przez cały okres międzywojenny w Drugiej
Rzeczypospolitej utrzymywały się przepisy prawa cywilnego sprzeczne z zasadą
równości płci, zapisaną w konstytucji marcowej z 1921 roku. Miały one swoje
źródło w kodeksach państw zaborczych, obowiązujących na terenie państwa polskiego do 1939 roku. Zgodnie z nimi to mąż zarządzał majątkiem żony, decydował w sprawach dzieci, do niego należała opieka nad nimi w razie rozwodu lub
separacji. Obowiązujące ustawy zabraniały bądź utrudniały matce dochodzenie
ojcostwa. Co więcej, dyskryminacyjny charakter miały także niektóre przepisy
uchwalone już po wejściu w życie ustawy konstytucyjnej. Przykładem może być
ustawa o państwowej służbie cywilnej z 1922 roku, według której przy przyjmowaniu do służby państwowej organy powinny przestrzegać obowiązującego prawa cywilnego. Jego przepisy uzależniały natomiast podjęcie pracy przez mężatki
od zgody męża, co podyktowane było odpowiedzialnością majątkową męża za
zobowiązania żony8. Z kolei w 1926 roku na terenie autonomicznego województwa śląskiego została wprowadzona tzw. „ustawa celibatowa”, zakazująca mężatkom pracy w zawodzie nauczycielskim, a od 1934 roku również na stanowisku
funkcjonariuszki publicznej9.
Najbardziej spektakularną zmianą, dokonaną w społecznej pozycji kobiet po
odzyskaniu przez Polskę niepodległości w listopadzie 1918 roku było przyznanie
im biernego i czynnego prawa wyborczego10. Środowiska feministyczne od lat
wiązały z jego realizacją ogromne nadzieje, licząc na to, że zdobycie praw poli5
R. Renz, Wzorce wychowawcze i edukacja kobiet w małych miasteczkach Kielecczyzny
w okresie międzywojennym, [w:] Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, red.
A. Żarnowska, A. Szwarc, t. 2, cz.1, Warszawa 1995, s. 137; W. Mędrzecki, Kobieta w warstwie
chłopskiej i przemiany jej pozycji w II połowie XIX i w I połowie XX wieku, [w:] Pamiętnik XV
Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, Gdynia-Toruń 1985, t. 2, s. 36–37.
6
J. Miąso, Kształcenie dziewcząt w Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX w., red. A. Żarnowska, A. Szwarc, t. 2, cz. 2, Warszawa 1992, s. 51.
7
R. Wapiński, op. cit., s. 70-71; R. Renz, Kobieta w społeczeństwie międzywojennym Kielecczyzny. Dom – praca – aktywność społeczna, Kielce 2008, s. 82–84.
8
Zob. więcej: M. Pietrzak, Sytuacja prawna kobiet w Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Równe
prawa i nierówne szanse. Kobiety w Polsce międzywojennej, red. A. Żarnowska, A. Szwarc,
Warszawa 2000, s. 77–90.
9
Ustawa obowiązywała do 1938 roku. Zob. A. Glimos-Nadgórska, Nauczyciele i nauczycielki:
zróżnicowanie szans w zawodzie w województwie śląskim w okresie międzywojennym, [w:] Kobieta
i praca. Wiek XIX i XX, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 2000, s. 176.
10
Dekret w tej sprawie, przygotowany przez rząd socjalisty Jędrzeja Moraczewskiego, został
podpisany przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego 28 listopada 1918 roku. Osobne ustawy
przyznawały kobietom równouprawnienie w wyborach samorządowych.
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tycznych pozwoli kobietom na zainicjowanie dalszych korzystnych dla nich reform, m.in. w zakresie ustawodawstwa cywilnego i ustawodawstwa pracy, systemu oświatowego oraz równego mężczyznom wynagrodzenia11. Jednakże od momentu, gdy w okresie 1905–1907 Zjazdy Kobiet Polskich w Galicji i Królestwie
po raz pierwszy sformułowały postulat politycznego równouprawnienia kobiet12,
szanse na jego realizację wydawały się bardzo odległe. Niezależnie bowiem od
skomplikowanej sytuacji politycznej, związanej z brakiem suwerenności państwowej, żadne środowisko polityczne – tak konserwatywne, jak i liberalno-lewicowe – w praktyce nie popierało wówczas tej idei13. Zauważył to Bolesław
Londyński, znany autor popularnych poradników dobrego wychowania, który
w 1905 roku stwierdził wprost, iż „w tym kierunku dążenia kobiece napotykają
niewątpliwie najenergiczniejszy opór, bo faktem jest, że nawet te stronnictwa
parlamentarne, które popierają w dziedzinie społecznej wszystkie programowe
dążenia ruchu kobiecego, w dziedzinie politycznej zajmują stanowisko wrogie,
a przynajmniej chłodno-obojętne”14.
Sytuację tę zmieniła dopiero wojna, a właściwie dokonana w jej trakcie
masowa aktywizacja kobiet we wszystkich niemal obszarach życia gospodarczego i społecznego, w tym również politycznego. Pokazała ona, że Polki
z powodzeniem zastępowały nieobecnych mężczyzn w ich obowiązkach,
a dzięki pracy włożonej w budowanie zaplecza materialnego dla polskiego
wojska walczący na froncie legioniści mogli otrzymać wsparcie od własnego
społeczeństwa. Konflikt militarny unaocznił ponadto (zresztą nie po raz pierwszy) ogromną rolę kobiet w kształtowaniu patriotycznej opinii publicznej na
ziemiach polskich15. Poza tym lata 1914–1918 przyniosły przełom w organizacyjnym i politycznym zaangażowaniu Polek, gdy związany z niepodległościoS. Bojarska, Czuwajcie, „Bluszcz” 1917, nr 2, s. 11.
„Nowe Słowo” 1907, nr 14–15, s. 355. Zob. też: J. Sikorska-Kulesza, Trójzaborowe zjazdy
kobiet na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Działaczki społeczne, feministki,
obywatelki… Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich do 1918 roku (na tle porównawczym), red. A. Janiak-Jasińska, K. Sierakowska, A. Szwarc, Warszawa 2008, s. 82–83.
Program wspólnej pracy uchwalony na I Zjeździe Kobiet Polskich w Krakowie dn. 20, 21, 22,
23 października 1905 r., „Nowe Słowo” 1905, nr 20, s. 415.
13
Piszę na ten temat szerzej: J. Dufrat, W służbie obozu marszałka Piłsudskiego. Związek Pracy
Obywatelskiej Kobiet (1928–1939), Kraków 2013, s. 39–56.
14
M. Rościszewski [B. Londyński], Panna dorosła w rodzinie i społeczeństwie. Podręcznik
życia praktycznego dla dziewic polskich, Warszawa 1905, s. 204. Zob. też projekt ordynacji wyborczej, przygotowany w 1917 roku przez Centralny Komitet Narodowy, reprezentujący stronnictwa lewicy niepodległościowej w Królestwie, który przyznawał prawa polityczne tylko „osobom
płci męskiej”; Projekt ordynacji wyborczej CKN, „Biuletyn” 1917, nr 74.
15
Zob. np. J. Dufrat, „Wojna powołała nas do służby narodowej…”. Problem idei niepodległości w świetle druków ulotnych i prasy kobiecej w okresie I wojny światowej, [w:] Komunikowanie
i komunikacja na ziemiach polskich w latach 1795–1918, red. K. Stępniak, M. Rajewski, Lublin
2008, s. 205–216. Zob. też o roli kobiet na Górnym Śląsku w agitacji politycznej podczas wyborów
parlamentarnych do Reichstagu przed wybuchem I wojny światowej oraz w akcji plebiscytowej
w 1920 roku: J. Kamińska-Kwak, Polski ruch kobiecy w województwie śląskim w latach 1922–1939,
Katowice 1998, s. 14–48.
11
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wą lewicą ruch kobiecy nabrał masowego charakteru. Utworzona w 1913 roku
w Królestwie Polskim Liga Kobiet Pogotowia Wojennego wraz z powstałą
dwa lata później Ligą Kobiet Galicji i Śląska [Cieszyńskiego] w 1916 roku
liczyły przeszło 16 tysięcy członkiń16. Zjawisk tych polscy politycy nie mogli
łatwo zlekceważyć. Tym bardziej że ujawniony pod nieobecność mężczyzn
potencjał intelektualny kobiet i ich zdolności organizacyjne ugrupowania
polityczne mogły wykorzystać w zbliżających się wyborach do Sejmu Ustawodawczego. Nie bez znaczenia była też chyba świadomość, że kształt granic polskich przynajmniej w części zależeć będzie od wyników plebiscytów.
A przyznanie praw kobietom podwajało liczbę obywateli mogących wziąć
w nich udział. Na marginesie należy dodać, że po raz pierwszy organizacje
kobiece posłużyły się tym argumentem w styczniu 1918 roku w piśmie z żądaniem przyznania praw wyborczych, skierowanym do Jana Kucharzewskiego –
premiera rządu Rady Regencyjnej17. Być może właśnie z tego względu nawet
bardzo krytycznie ustosunkowani do pomysłu politycznego równouprawnienia kobiet przedstawiciele środowisk narodowo-konserwatywnych zachowali
się w tej sprawie pragmatycznie i nie zdecydowali się na otwartą manifestację
swojego sprzeciwu18.
Ostatecznie opór mężczyzn przed przyznaniem Polkom praw politycznych
przełamał Zjazd Kobiet Polskich, zorganizowany w Warszawie we wrześniu
1917 roku z udziałem 1015 delegatek, który obradował pod hasłem „uobywatelnienia kobiet w niepodległym, zjednoczonym państwie polskim”19. Był on największą na ziemiach polskich manifestacją kobiet domagających się dostępu do
instytucji prawodawczych i samorządowych. Doprowadził do zbliżenia „ponad
podziałami” liberalno-lewicowych i konserwatywno-narodowych kręgów kobiecych, które porozumiały się ze sobą celem wywarcia skutecznego nacisku na
polityków odpowiedzialnych za przyszły kształt ustrojowy państwa. Tym samym
zjazd zapoczątkował systematyczną i prowadzoną z dużym rozmachem akcję
środowisk kobiecych na rzecz równouprawnienia płci20.
Warto zwrócić uwagę, że w akcji propagandowej ruchu kobiecego jego
przedstawicielki bardzo często odwoływały się do wysiłku wojennego Polek.
Jedna z publicystek pisała: „kobieta brała udział w wojnie i bez niej prawie
ostatnia wojna byłaby niemożliwą: armie kobiet pracujących w fabrykach amu16
Więcej zob. J. Dufrat, Kobiety w kręgu lewicy niepodległościowej. Od Ligi Kobiet Pogotowia
Wojennego do Ochotniczej Legii Kobiet (1908–1918/1919), Toruń 2001, s. 147–280.
17
S. Bujak-Boguska, Na straży praw kobiet. Pamiętnik Klubu Politycznego Kobiet Postępowych,
Warszawa 1930, s. 25.
18
U. Jakubowska, Kobiety w świecie polityki Narodowej Demokracji, [w:] Kobieta i świat polityki w niepodległej Polsce 1918-1939, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 1996, s. 146–147.
19
Zob. Pamiętnik Zjazdu Kobiet Polskich w Warszawie, red. J. Budzińska-Tylicka, Warszawa
1918.
20
Ibidem, s. 150–151; Warszawianki o udziale w samorządzie stolicy, „Na Posterunku” 1918,
nr 4, s. 4–5.
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nicji, w etapach, po lazaretach spełniały służbę wojenną, pomocniczą – zwalniając tym samym całe zastępy mężczyzn do walki orężnej”, a „zastępując mężów w gospodarstwie domowym, odbierały im troski o utrzymanie rodziny”21.
W artykule znalazło się również podkreślenie, że „dwuletnia [...] służba wojskowa mężczyzn nie może być porównywalną z nieustającymi obowiązkami
kobiety jako matki”22. Inna publicystka stwierdziła zaś: „W czasie wojny, gdy
brakło mężczyzn, całe gospodarstwo domowe i państwowe spoczęło w rękach
kobiet. Gdy oni się tam wyrzynali, myśmy wytwarzały bogactwo narodowe”23.
Niewątpliwie wojna dała kobietom poczucie sprawczości i wpływu na bieg
wydarzeń. Fakt wypełnienia przez Polki obowiązków obywatelskich, również
tych, które należały do mężczyzn, podważył ich zdaniem stereotypowy pogląd
o braku odpowiedzialności i małej samodzielności płci żeńskiej24. Dlatego też
tworzące się państwo polskie nie mogło od nich oczekiwać, aby zrezygnowały
z sięgania po prawa, spełniając nakładane na nie obowiązki25. Równouprawnienie płci było też interpretowane jako przejaw nowoczesności państwowej, rzeczywistej demokratyzacji ustroju politycznego oraz stosunków społecznych:
„W państwie nowożytnym – dowodziły działaczki – rząd szczerze demokratyczny nie może nam tego odmówić, jeżeli chce się w ogóle ostać i utrzymać
na poziomie wielkich demokracji Zachodu”26.
Sprawdzianem aktywności wyborczej kobiet miały okazać się pierwsze wybory w niepodległej Polsce. Przyznanie formalnego równouprawnienia nie oznaczało jednak przezwyciężenia barier i stereotypów, podtrzymywanych w imię
tradycyjnego podziału ról społecznych na męskie i kobiece. W myśl tego podziału sfera publiczna, związana ze sprawowaniem władzy, była zarezerwowana dla
mężczyzn. Kobietom pozostawała przestrzeń prywatna, ograniczona do domu
i rodziny, w ramach której powinny one realizować swoje aspiracje27. Opór przed
zaangażowaniem się w działalność stricte polityczną możemy dostrzec u progu
niepodległości nawet u tych działaczek kobiecych, które wcześniej jawnie dążyły
do zwiększenia swojego udziału w życiu publicznym. Po pierwsze, jak się wydaje, w listopadzie 1918 roku nie były one przygotowane na tak szybkie uzyskanie
praw politycznych28. Po drugie, obawiały się, że ewentualne błędy popełnione
w kampanii wyborczej, „najlżejszy nietakt, zacietrzewienie partyjne, niewłaściO równe prawa dla kobiet, „Gazeta dla Kobiet” 1918, nr 26, s. 104.
Ibidem; Nowe czasy, „Gazeta dla Kobiet” 1917, nr 12, s. 55; Po trzech latach, „Głos Kobiet”
1918, nr 1, s. 1; W przededniu Sejmu Polskiego, „Bluszcz” 1917, nr 2, s. 10; S. Bojarska, Czuwajcie, „Bluszcz” 1917, nr 2, s. 11.
23
W. Weychert-Szymanowska, Sejm Polski Ustawodawczy a kobiety, [w:] Do kobiet wiejskich
o chwili obecnej, [1918], s. 3.
24
M. Gerżabkowa, Nadzieje kobiet, „Na Posterunku” 1917, nr 1, s. 3.
25
Praca dla Polski, „Na Posterunku” 1917, nr 2, s. 2.
26
Redakcja, Żądamy praw, „Bluszcz” 1918, nr 42, s. 310.
27
I. Ziarkiewiczowa, Kobieta a polityka, „Praca Obywatelska” 1932, nr 10, s. 5–6.
28
H. Witkowska, Z wędrówki po Zagłębiu, „Na Posterunku” 1918, nr 35, s. 6.
21
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wy ton polemik, ambicje osobiste”, mogą przyczynić się do ośmieszenia prawa
wyborczego kobiet29.
Szczególne wątpliwości dotyczyły korzystania przez kobiety z możliwości
kandydowania, do czego część liderek, zwłaszcza reprezentujących nurt narodowo-konserwatywny ruchu kobiecego, nie czuła się jeszcze gotowa. Na kobietach niewątpliwie ciążyła tradycja i lęk przed posądzeniem o zbytni radykalizm.
Jednocześnie towarzyszyło im poczucie braku kompetencji do pełnienia funkcji publicznych, gdyż nawet najbardziej doświadczone działaczki społeczne nigdy wcześniej nie zasiadały w instytucjach przedstawicielskich, związanych ze
sprawowaniem władzy. Wątpliwości te dobrze oddaje list jednej z czytelniczek,
opublikowany w czołowym dzienniku endeckim „Gazecie Warszawskiej”, nawołujący kobiety do nieprowadzenia „kobiecej kampanii”, gdy „kraj w ogniu,
gdy granice – mało powiedzieć zagrożone, bo zajęte przez wrogów, gdy trzeba
nam ludzi o tęgich głowach, żelaznej woli i nie lada wyrobieniu politycznym
i społecznym, by kraj wyprowadzili z zamętu”30.
Głosowanie, które odbyło się 26 stycznia 1919 roku, pokazało jednakże, że
kobiety chętnie poszły do urn wyborczych. Przy wysokiej frekwencji ogólnej,
wynoszącej 60–90%, frekwencja wyborcza wśród Polek w dużych miastach,
takich jak Warszawa i Łódź, była zaledwie o 0,5% niższa od frekwencji mężczyzn31.
Zaskakująco wysoki udział elektoratu kobiecego można tłumaczyć wyjątkowością chwili, chęcią okazania aprobaty niepodległemu państwu, jak i rezultatem
wojennego usamodzielnienia się kobiet. W kolejnych wyborach ich udział powoli, ale systematycznie malał32. Przy czym wyborczynie – w zdecydowanej większości gorzej wykształcone od mężczyzn i z natury rzeczy bardziej konserwatywne – częściej głosowały na kandydatów niż na kandydatki. Zjawisko to pozostało
niezmienne do końca Drugiej Rzeczypospolitej. Masy kobiece, przytłoczone trudami życia codziennego i nieprzyzwyczajone do interesowania się polityką, na
którą dotąd nie miały wpływu, chętnie rezygnowały ze świeżo zdobytych uprawnień, tradycyjnie pozostawiając tę sferę aktywności mężczyznom33. Wspierała
je w tym dwuznaczna postawa przywódców partyjnych, którzy z dużym trudem
zmieniali swoje tradycyjne spojrzenie na rolę kobiet w społeczeństwie i poza
okresami kampanii wyborczych, gdy zabiegali o poparcie elektoratu kobiecego,
Z. Daszyńska-Golińska, Prawo wyborcze kobiet, Warszawa 1918, s. 18.
Głos kobiety, „Gazeta Warszawska” 1918, nr 8, cyt. za: U. Jakubowska, Kobiety…, op. cit.,
s. 146–147.
31
Zob. analizę aktywności wyborczej elektoratu kobiecego w wyborach 1919 roku: L. Hass,
Aktywność wyborcza kobiet w pierwszym dziesięcioleciu Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Kobieta
i świat polityki…, op. cit., s. 82–89.
32
M. Śliwa, Udział kobiet w wyborach i ich działalność parlamentarna, [w:] Równe prawa…,
op. cit., s.50.
33
I. Ziarkiewiczowa, Kobieta a polityka, „Praca Obywatelska” 1932, nr 10, s. 6; L. Wolska, Indyferentyzm polityczny kobiet, jego przyczyny i skutki dla feminizmu, „Bluszcz” 1935, nr 29, s. 857.
29
30
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odmawiali im prawa wywierania wpływu na bieg wydarzeń34. W konsekwencji
w całym omawianym okresie w sejmie kobiety piastowały zaledwie 41 mandatów (1,88% ogólnej liczby posłów), w senacie natomiast 20 (3,8%). W rzeczywistości jednak w charakterze parlamentarzystek aktywnie działało tylko 50 kobiet,
ponieważ niektóre z nich sprawowały mandaty wielokrotnie35. Sytuację tę trafnie
opisała Maria Grossek-Korycka. Z jednej strony zauważyła ona zniechęcenie
i odwrót kobiet od idei równouprawnienia: „[…] zwrotu tego – stwierdziła – należało oczekiwać: reakcja zawsze następuje na pięty zwycięstwu. Zaledwie to, co
było, odejdzie w bezpowrotność, zaledwie zacznie się organizacja nowego, już
wybucha gwałtowne odwartościowanie niedawno tak namiętnie zdobywanych
wartości!”36. Z drugiej strony dostrzegła negatywny wpływ ugrupowań partyjnych na aktywność polityczną kobiet: „[…] podczas gdy lewica nie dość sobie
uświadamia moment dziejowy, który przeżywamy, naprzeciwko niej, na prawicy,
głos mocny i poważny, w którym dźwięczy mądrość odwieczna. »Wracajcie«
woła. »Wracajcie do domu«. Głos ten – dodała Korycka – fascynuje i wprowadza zamęt”37.
Powrót do tradycyjnych ról społecznych nie był postrzegany przez większość
kobiet jako powrót do dyskryminacji, lecz raczej jako przywrócenie przedwojennej normalności. Dotyczyło to przede wszystkim osób obarczonych rodziną
i gospodarstwem, które – zmęczone wojną i brakiem stabilizacji – pragnęły „wrócić do domu” i schronić się pod opiekę mężczyzny. Równocześnie wiele kobiet,
szczególnie młodych i niezamężnych, nie chciało rezygnować ze zdobytej niezależności. Były pierwszym powojennym pokoleniem, które wyszło:
[…] spod hegemonii ciotek, matek, ojców, wujów, i w ogóle domu i rodziny, w szeroki świat. Zaczęłyśmy – jak wspominała jedna z nich – masowo same mieszkać,
uczyć się na uniwersytetach, w szkołach technicznych, w seminariach, zarabiać na
swoje utrzymanie, pilnować swoich spraw moralnych i życiowych, i właściwie,
być całkowicie odpowiedzialne za siebie38.

Nowe formy aktywności wymagały modyfikacji kobiecego ubioru. Rewolucyjną rolę pod tym względem odegrały lata I wojny światowej: zastój w handlu
i przemyśle, niedostatek tekstyliów, a zwłaszcza zwiększenie odgrywanych przez
kobiety ról społecznych. Kobiety odrzuciły ozdoby, zaczęły nosić skromniejsze,
bardziej praktyczne stroje o uproszczonych fasonach. Zasadniczą zmianą, wproIbidem, zob. też np. J. Dufrat, Narodowa Organizacja Kobiet i Związek Pracy Obywatelskiej
Kobiet – podobieństwa i różnice. Kilka uwag o funkcjonowaniu społeczno-politycznych organizacji kobiecych w Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Polska leży na Zachodzie. Studia z dziejów Polski
i Europy dedykowane Pani Profesor Teresie Kulak, red. W. Wrzesiński, M. Masnyk, K. Kawalec,
Toruń 2011, s. 574–584.
35
M. Śliwa, op. cit., s. 53.
36
M. Grossek-Korycka, op. cit., s. 21.
37
Ibidem, s. 23.
38
I. Zabłocka-Bączkowska, Krajobrazy i ludzie. Opowiadania norfoldzkie, Opole 1995, s. 112.
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wadzoną w 1915 roku, było skrócenie ubiorów – po raz pierwszy w dziejach
damskie nogi zostały odsłonięte aż do połowy łydki39. I choć krótsze spódnice
gorszyły tradycjonalistów, w ubiorze i sposobie życia kobiet zaszły nieodwracalne zmiany. Powojenna moda odsłoniła ciało, ułatwiała poruszanie się po domu
i ulicy, korzystanie z komunikacji miejskiej i podejmowanie pracy zarobkowej.
Była luźniejsza i łatwiejsza do naśladowania, a więc bardziej demokratyczna.
Ideałem młodych, nowoczesnych – „wyzwolonych” – kobiet stała się na krótko bohaterka powieści Victora Margueritte’a La garçon (Chłopczyca), przypominająca wyglądem i zachowaniem młodego chłopca. Modna kobieca sylwetka
miała być po chłopięcemu szczupła i płaska. Poza tym na początku lat dwudziestych dużą popularnością cieszyły się suknie o prostym kroju koszuli. Najpopularniejszym strojem codziennym stała się natomiast garsonka, zdradzająca początkowo dużą zależność od mundurów wojskowych pod względem kroju, jak
i kolorystyki. Szyto ją w kolorze granatowym lub brązowym.
Rewolucji w kobiecym wyglądzie dopełniła nowa fryzura. W latach 1924–
1925 kobiety masowo rezygnowały z noszenia długich splotów na rzecz włosów
krótko obciętych. Zaczęły także jawnie stosować makijaż i malować paznokcie40.
Dbałość o wygląd i elegancję przestały być przywilejem warstw lepiej usytuowanych. O dobrą prezencję, element coraz częściej warunkujący sukces na rynku
pracy, zaczęły dbać służące, ekspedientki i urzędniczki41.
Wiele młodych kobiet chętnie podejmowało pracę zawodową, postrzeganą
jako przejaw nowoczesności. Chciały wykorzystać w praktyce swoje doświadczenia z czasów wojny oraz kwalifikacje, które zdobyły, kształcąc się w pierwszych
latach po odzyskaniu niepodległości. W tym zakresie odradzające się państwo
stwarzało duże możliwości dla kobiet, które znajdowały zatrudnienie w nowo
tworzonych instytucjach życia publicznego, przede wszystkim w administracji
centralnej i samorządowej oraz w szkolnictwie. Zmiany te zaznaczyły się głównie w miastach, wśród warstw zamożniejszych, w środowisku mieszczańskim
i inteligenckim. Stanowiły jednak istotne poszerzenie obecności kobiet w życiu
publicznym, w czym ważną rolę odegrało powojenne wzmocnienie stanowiska
społecznego kobiet, a także zacieranie się różnic między nimi a mężczyznami
w dziedzinie wykształcenia. Zwiększenie się udziału kobiet wśród pracowników
umysłowych w Polsce odnotowały powszechne spisy ludności: w 1921 roku odsetek ten wynosił 27,54, a w 1931 już 29,8742.
Bardzo szybko kobiety zetknęły się z dyskryminacją na rynku pracy, gdy
wraz z powrotem mężczyzn traciły lepiej płatne posady w urzędach oraz
A. Sieradzka, Moda w przedwojennej Polsce, Warszawa 2013, s. 39.
Ibidem, s. 39–50, 56.
41
D. Kałwa, Kobieta aktywna…, op. cit., s. 32.
42
J. Żarnowski, Praca zawodowa kobiet w międzywojennej Polsce, [w:] Kobieta i praca. Wiek
XIX i XX, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, s. 128. Zob. też: A. Żarnowska, Kierunki aktywności
zawodowej kobiet w Polsce XX wieku (do 1939 r.), [w:] Kobieta i edukacja…, op. cit., s. 113–121.
39
40
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w przemyśle. Te zaś, którym udało się utrzymać na rynku pracy, musiały zadowolić się niższymi zarobkami. Z danych przytoczonych przez Janusza Żarnowskiego wynika, że płace kobiet zajmujących równorzędne stanowiska były
średnio niższe o około 40% od płac mężczyzn. Przy czym szczególnie jaskrawe różnice zachodziły na niekorzyść kobiet z wyższym wykształceniem – ich
płace były niższe od mężczyzn o przeszło 50%43. Z reguły też, mimo posiadanego wykształcenia, przyjmowano je na stanowiska wymagające stosunkowo niskich kwalifikacji. Nawet w tych zawodach, w których kobiety stanowiły większość pracowników, rzadko powierzano im stanowiska kierownicze.
W szkolnictwie, służbie zdrowia czy administracji państwowej i samorządowej za dużym procentem kobiet na niższych stanowiskach nie postępowała ich
obecność na szczytach hierarchii służbowej44.
Pracę zarobkową podejmowały przede wszystkim osoby młode i niezamężne, między 24 a 25 rokiem życia. Niezależnie bowiem od tego, że od czasów
wojny kobiety zatrudnione poza domem stały się zjawiskiem tak powszechnym, iż nie budzącym zdziwienia, to jednak ich pracy nie akceptowano bez
zastrzeżeń45. Przede wszystkim traktowano ją jako rozwiązanie doraźne i nie
stawiano na równi z pracą mężczyzn, ponieważ głównym obszarem zainteresowania kobiet miał pozostać dom i rodzina. Dlatego też z reguły większość
kobiet rezygnowała z pracy zawodowej po wyjściu za mąż. Mężatki stanowiły
niecałe 30% zatrudnionych kobiet46. Równocześnie praktyka lat powojennych
pokazała, że mimo zmniejszenia się zapotrzebowania na pracę kobiecą wraz
z powrotem z frontu zdemobilizowanych mężczyzn, przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego liczba Polek czynnych zawodowo była wysoka. Według danych powszechnego spisu ludności z 1921 roku stanowiły one 44,5%
ogółu zatrudnionych w Polsce. W ciągu dziesięciu lat (do 1931) liczba ta wzrosła o prawie 60%47.
Powodów utrzymywania się wysokiego odsetka pracujących kobiet było kilka. Przede wszystkim wiele z nich po zakończeniu wojny pozbawionych zostało
możliwości powrotu do swoich tradycyjnych ról społecznych. Dla rzeszy kobiet
samotnych, wdów i sierot własna praca zarobkowa stanowiła często jedyną szansę zdobycia środków utrzymania. Poza tym część kobiet musiała podjąć pracę
w celu powiększenia domowego budżetu w sytuacji, gdy zarobki męża bądź rodzica nie wystarczały na utrzymanie rodziny.
J. Żarnowski, Praca zawodowa…, op. cit., s. 130.
Ibidem, s. 130–132.
45
J. Hoff, Kobieta aktywna zawodowo w kodeksach savoir-vivre’u XIX i pierwszej połowy XX
wieku, [w:] Kobieta i praca…, op. cit., s. 251–253.
46
Por. J. Żarnowski, Praca zawodowa…, op. cit., s. 129; W. Mierzecki, Praca zarobkowa kobiet w środowisku robotniczym w Polsce międzywojennej, [w:] Równe prawa…, op. cit., s. 125.
47
J. Żarnowski, Praca zawodowa…, op. cit., s. 121–122.
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Jeżeli krok ten wynikał z trudnej sytuacji ekonomicznej, ich praca, mimo presji tradycji, była akceptowana przez szeroką opinię publiczną. Niepokój tradycjonalistów
budziła natomiast aktywność zawodowa kobiet lepiej usytuowanych i z reguły też
lepiej wykształconych, dla których decyzja o podjęciu pracy nie była podyktowana koniecznością życiową, ale wynikała z dążenia do osiągnięcia niezależności,
czy z chęci samorealizacji. Naruszała ona bowiem powszechne przekonanie, że
kobieta może się realizować tylko w małżeństwie. Dlatego też w takiej aktywności zawodowej kobiet zamężnych, która wynikała z wyboru, dawała satysfakcję
i wzmacniała poczucie własnej wartości, opinia publiczna dostrzegała największe
zagrożenie dla tradycyjnego modelu rodziny i dominującej pozycji mężczyzny48.
Jednocześnie ta sama opinia publiczna bez zastrzeżeń akceptowała nieodpłatną pracę społeczną kobiet, która w Drugiej Rzeczypospolitej została włączona
w kanon obowiązków obywatelskich Polek. Funkcje opiekuńcze kobiet, które do
tej pory koncentrowały się wokół domu i rodziny, zostały rozszerzone ze sfery
prywatnej na publiczną, wraz z poszerzeniem się zadań społecznych państwa49.
Posłanka Hanna Hubicka przekonywała:
Świadomość przynależności do ogółu społeczeństwa, świadomość obowiązku pracy dla tego społeczeństwa i dzięki spełnianiu tej pracy poczucie swoich praw w
tym społeczeństwie – to dopiero zupełne wyzwolenie kobiety. Tylko droga nierozdzielnego związania w umysłach i sercach samych kobiet i całego społeczeństwa,
pojęcia praw i obowiązków obywatelskich, jest właściwą drogą do uzyskania zupełnego równouprawnienia50.

Działalność społeczna kobiet miała za sobą długą tradycję, sięgającą początków XIX stulecia. Praca o charakterze filantropijnym stanowiła w tym okresie
popularny wśród reprezentantek kręgów szlachecko-ziemiańskich model aktywności publicznej. W drugiej połowie XIX wieku coraz większą rolę na polu dobroczynności odgrywać zaczęły również kobiety z innych warstw społecznych,
w tym przede wszystkim z kręgów burżuazji i inteligencji. Z tą różnicą, że inteligentki swoją działalność społecznikowską realizowały głównie pod egidą prawicowych i socjalistycznych ruchów ideowo-politycznych, a także kształtującego
się ówcześnie ruchu feministycznego51. Niezależnie jednak od występujących
48
K. Sierakowska, Aspiracje zawodowe kobiety zamężnej w rodzinach inteligenckich lat międzywojennych w opinii prasy kobiecej i poradników dla kobiet, [w:] Kobieta i praca…, op. cit., s. 291–
301; M. Ga wi n , Głosy krytyczne w sprawie zawodowej pracy kobiet 1918–1939 (w świetle publicystyki), [w:] Kobieta i praca…, op. cit., s. 303–315.
49
J. Dufrat, Dyskusje wokół „nowego typu kobiety-obywatelki” w Drugiej Rzeczypospolitej,
[w:] Metamorfozy społeczne, t. 7: Procesy socjalizacji w Drugiej Rzeczypospolitej 1914-1939, red.
A. Landau-Czajka, K. Sierakowska, Warszawa 2013, s. 109–111.
50
H. Hubicka, Prawa i obowiązki kobiet, „Praca Obywatelska” 1928, nr 2, s. 4–5.
51
Zob. M. Piotrowska-Marchewa, Refleksje wokół kobiecej działalności dobroczynnej na ziemiach polskich w XIX wieku. Próba analizy pokoleniowej, [w:] Dobroczynność i pomoc społeczna
na ziemiach polskich w XIX, XX i początkach XXI wieku, t. 2, red. M. Przeniosło, M. Przeniosło,
Kielce 2010, s. 25–52.
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różnic środowiskowych wszystkie te działania miały jedną wspólną cechę – dotyczyły stosunkowo wąskiej grupy elity społecznej, która z troską „pochylała
się” nad ubogimi przedstawicielkami warstw niższych. Spadkiem po aktywności
wojennej kobiet było natomiast umasowienie stowarzyszeniowego ruchu kobiecego, który w latach 1914–1918 przekroczył ramy niewielkich stowarzyszeń,
a także potrzeba zrzeszania się. Miała ona wynikać, jak stwierdziła jedna z działaczek, z faktu, że „wojna pouczyła [kobiety], że w zwartej samopomocy szukać
powinny poprawy losu”52.
W Drugiej Rzeczypospolitej aktywność stowarzyszeniowa kobiet stała się
zjawiskiem masowym. Świadczą o tym liczby. W okresie międzywojennym,
w zależności od szacunków, istniało bowiem od 40 do ponad 70 organizacji
kobiecych, zróżnicowanych pod względem celów, metod działania i zaplecza
społecznego53. Jeszcze bardziej imponująco przedstawia się liczba stowarzyszonych osób: Katolicki Związek Polek zrzeszał około 30 tysięcy członkiń,
Stowarzyszenie Matek Chrześcijańskich – 19 tys., Związek Kobiet Pracujących
– 10 tys.; śląski Związek Towarzystw Polek – 37 tys.; utworzona w 1919 roku
Narodowa Organizacja Kobiet już w 1922 przyciągnęła do swoich szeregów
25 tys. kobiet, aby ostatecznie osiągnąć liczbę około 78 tys. członkiń; zaś powstały w 1928 roku Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet zdołał zorganizować
pod swoimi auspicjami od 33 tys. w 1930 do około 50 tys. członkiń w 193454.
I jakkolwiek podawane liczby, niemożliwe dziś do zweryfikowania, mogą
budzić wątpliwości, a zjawisko „uspołecznienia” mas kobiecych wymaga
dalszych badań, nie zmienia to faktu, że ruch stowarzyszeniowy kobiet miał
w tym okresie masowy charakter.
Na masowość społecznego zaangażowania kobiet w okresie międzywojennym wskazywać by też mógł zakres prowadzonych przez nie prac w dziedzinie
opieki społecznej, tj. obejmującej osoby pozostające poza systemem ubezpieczeń
społecznych, jak bezrobotni, dzieci bez opieki, czy matki z dziećmi. Ze względu
na to, że niewiele było instytucji państwowych bezpośrednio angażujących się
w tę sferę, wiele zadań z zakresu polityki społecznej zostało przekazanych samorządom oraz organizacjom społecznym. Aktywność państwa ograniczała się
Organizacja kobiet PPSD, „Na Posterunku” 1918, nr 3, s. 7.
Na przykład Almanach. Kalendarz Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet na rok 1932
(Warszawa 1932) – wymienia 40 organizacji kobiecej, robi to jednak z zastrzeżeniem, że jest
to wykaz niepełny (s. 217). Z kolei Jan Bełcikowski wskazuje aż 69 stowarzyszeń tylko z terenu
Warszawy i z pominięciem organizacji mniejszości narodowych (głównie żydowskich) – J. Bełcikowski, Warszawa kobieca, Warszawa 1930. Zob. też: A. Pruszkowski, Przewodnik społeczny,
Warszawa 1934.
54
Por. m.in. Księga pamiątkowa działalności społecznej 1918–1928, Warszaw 1928, s. 27;
M.B. [M. Biskupska], Irena Puzynianka. Życie i praca, Poznań 1938, s. 61; Z. Moraczewska,
Pamiętnik Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, zespół
J. i Z. Moraczewskich, sygn. 71/III-6, k. 131–132; Protokół Walnego Zgromadzenia Zrzeszenia
Wojewódzkiego ZPOK w Krakowie z dn. 18 X 1936 r., Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół
Starostwo Grodzkie Krakowskie, sygn. 230, k.nlb.
52
53
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natomiast do funkcji kontrolnych oraz subwencjonowania prowadzonej działalności55.
W okresie międzywojennym w dziedzinie opieki społecznej działalność organizacji kobiecych stanowiła poważną część dorobku państwa. Przyznał to
w 1934 roku przedstawiciel obozu piłsudczykowskiego, rządzącego Polską
w latach 1926–1939, Bogusław Miedziński, który stwierdził w swoim sejmowym wystąpieniu, że organizacje kobiece nie tylko wypełniają obowiązki społeczne państwa, ale nawet „mają charakter organizacji rozdzielczych, przez które
idą państwowe pieniądze”56. Wypowiedź Miedzińskiego dotyczyła co prawda
gównie stowarzyszeń cieszących się poparciem piłsudczyków i przez nich subsydiowanych, przede wszystkim Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet, ale twierdzenie to można rozszerzyć na inne kobiece organizacje społeczne57.
Ich wysiłki koncentrowały się przede wszystkim na tworzeniu instytucji opiekuńczych i realizacji inicjatyw nastawionych na niesienie kobietom bezpośredniej pomocy w rozwiązywaniu ich codziennych problemów. Było to ich wyborem, jak i koniecznością, ponieważ w ocenie działaczek instytucje państwowe
i samorządowe nie dostrzegały wielu naprawdę istotnych spraw z punktu widzenia świata kobiecego. Stąd też stowarzyszenia kobiece musiały wkraczać w te
obszary życia społecznego, w których instytucje państwowe nie działały i wyrównywać niedociągnięcia „przynajmniej do czasu, gdy państwo lub samorządy
będą mogły się odpowiednio daną sprawą zająć”58.
Z danych zebranych przez organizacje kobiece z obszaru całej Polski wynikało, że w 1937 roku prowadziły one 23%, czyli 92 spośród 423 Stacji Opieki nad
Matką i Dzieckiem istniejących w kraju; 25% (476) z 1849 przedszkoli (ZPOK
– 271), a także: 27% (702) wszystkich punktów kolonijnych i półkolonijnych
działających na terenie Drugiej Rzeczypospolitej; 40 szkół zawodowych, 1300
sklepów i spółdzielni pracy, a także 1241 wiejskich dziecińców, czyli stałych
bądź czasowych punktów opieki nad dzieckiem. ZPOK posiadał też 251 opiekunek społecznych59. Skala aktywności społecznej kobiet po I wojnie światowej
była więc nieporównywalna z żadnym okresem w przeszłości.
Wojna wpłynęła, jak się wydaje, także na wzrost liczby kobiet czytających
prasę. Z badań przeprowadzonych przez Jana Molendę dla wsi galicyjskiej wynika bowiem, że w latach 1914–1918 nastąpił przełom w prenumerowaniu przez
kobiety prasy ludowej. Mimo nieobecności mężczyzn nakład tygodnika „Piast”
wzrósł w tym okresie z 8 tys. w 1914 roku do 81 tys. w 1917, co wskazywało55
P. Grata, Polityka społeczna Drugiej Rzeczypospolitej. Uwarunkowania – instytucje – działania, Rzeszów 2013, s. 218.
56
Wystąpienie Bogusława Miedzińskiego, [w:] Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Sprawozdanie
Stenograficzne ze 124 posiedzenia w dn. 6 XI 1934 r., ł. 129.
57
P. Grata, op. cit., s. 224.
58
H. Łukaszewiczowa, Państwo a organizacje społeczne, „Praca Obywatelska” 1929, nr 8, s. 5.
59
Praca kobiet w opiece społecznej, „Bluszcz” 1938, nr 46, s. 18–21.
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by na pozyskanie nowych czytelniczek. Pismo zawdzięczało swój sukces przede
wszystkim wprowadzeniu nowych działów: kobiecego, list z nazwiskami osób
poległych, rannych lub zaginionych, oraz korespondencji60.
W Drugiej Rzeczypospolitej prasa kobieca przeżywała gwałtowny rozwój,
zarówno pod względem tytułów, jak i nakładów61. W jakimś stopniu mogło być
to skutkiem nawyków wykształconych przez kobiety podczas wojny, jak i reakcją rynku prasowego, który dostrzegł potrzeby odbiorczyń. I chociaż część
z pism okazała się efemerydami, fakt, że w okresie międzywojennym ukazało
się prawie 100 tytułów kobiecych, wskazywał, że kobiety stały się masowymi
odbiorczyniami prasy.
Wszystko to świadczy o tym, że chociaż trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, iż I wojna światowa stanowiła potężny impuls emancypacyjny, to równocześnie należy pamiętać, że jej wpływ na tzw. kwestię kobiecą, zwłaszcza
w odniesieniu do szerszych warstw społecznych, nie zawsze był jednoznaczny.
Ta niejednoznaczność nie wynikała wyłącznie ze zbyt wolnej erozji tradycyjnych
patriarchalnych norm, ale także z postawy samych kobiet, konfrontowanych codziennie z nowymi wyzwaniami i rozdartych między starymi a nowymi formami
życia.
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EWA GRIN-PISZCZEK (Przemyśl)

INWENTARZ RUCHOMOŚCI STANISŁAWA BRZYKA,
KUPCA I RAJCY PRZEMYSKIEGO (1589 ROK)
Abstract
The inventory of movable property of Stanisław Brzyk,
a merchant and town councilor from Przemyśl (1589)
Stanisław Brzyk, a merchant and town councilor from Przemyśl, who died in 1589, was one of
the wealthiest townsmen in the second half of the 16th century. After his death an inventory was
drawn up, including a list of cloths, valuables, vessels, robes, weaponry and books. The posthumous
inventory of Stanisław Brzyk’s movable property published in this article is an excellent source of
information on the financial and material position of the residents of Przemyśl. It is also valuable
for researchers of the culture of language.
Key words: inventory, movable property, Stanisław Brzyk, town councilor, merchant,
Przemyśl, townsmen
Słowa kluczowe: inwentarz, ruchomości, Stanisław Brzyk, radca miejski, kupiec, Przemyśl,
mieszczanin

Temat kondycji majątkowej mieszczan przemyskich w okresie nowożytnym
nie był często omawiany, mimo szczęśliwie zachowanego archiwum miasta Przemyśla, w którym odnajdziemy wiele dokumentów, będących materiałem źródłowym dla tego zagadnienia1. Możemy przytoczyć tytuły jedynie kilku prac i ar-

1
W Archiwum Państwowym w Przemyślu [dalej: APP] w zespole Akta miasta Przemyśla
[dalej: AmP] zachowały się księgi ławnicze z lat 1402–1788 (sygn. 1–195) oraz księgi testamentów
z lat 1486–1496, 1510–1519, 1541–1597, 1619–1658, 1669–1672, 1679–1681 (sygn. 86–95),
w których spisywano testamenty oraz inwentarze mienia.
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tykułów, w których zajmowano się nimi2. Natomiast coraz częściej ukazują się
edycje testamentów i inwentarzy pośmiertnych mieszczan z innych miast Królestwa3. Dla badaczy są one źródłem poznania mentalności, religijności, powiązań
rodzinnych, a przede wszystkim stanu majątkowego danej osoby.
Inwentarz mobiliów Stanisława Brzyka, znajdujący się w księdze testamentów w zespole Akta miasta Przemyśla z zasobu Archiwum Państwowego w Przemyślu4, jednego z najzamożniejszych kupców przemyskich drugiej połowy XVI
wieku, stanowi znakomity materiał do poznania pozycji majątkowej i finansowej
mieszczan przemyskich. Jest on także cenny dla badaczy kultury języka. Należy
zauważyć, że pojedyncze strony inwentarza były kilkakrotnie reprodukowane,
zapewne z uwagi na jego dość przejrzystą formę, dobry stan zachowania i użycie
2
K. Arłamowski, Przemyśl w okresie pierwotnej akumulacji, [w:] Tysiąc lat Przemyśla, Rzeszów 1976, s. 215–335; J. Krochmal, Przemyskie testamenty staropolskie, „Rocznik Historyczno-Archiwalny” 1989, t. 6, s. 133–160. Jako aneks opublikowano 11 testamentów mieszczan przemyskich z XVII wieku; J. Kamińska-Kwak, J. Kwak, Ruchomości mieszczańskie w Rzeszowie i Przemyślu od schyłku XVI do końca XVIII stuleci, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 2004, nr 1,
s. 51–58; Sytuację finansową i majątkową mieszczan przemyskich przedstawił Jerzy Motylewicz
w pracy dotyczącej społeczności Przemyśla w XVI i XVII wieku: J. Motylewicz, Społeczeństwo
Przemyśla w XVI i XVII wieku, Rzeszów 2005; J. Hrynkiewicz, Przemyskie testamenty i inwentarze pośmiertne (XVI-XVIII w.), „Rocznik Przemyski” 2008, t. 44, z. 4, s. 19–26.
3
Pojawiło się wiele edycji testamentów i inwentarzy mieszczańskich z innych miast – nie
sposób jednak wymienić wszystkich, dlatego ograniczono się do przytoczenia kilku najnowszych.
Warto przy tej okazji zwrócić uwagę na fakt, że edycje pośmiertnych rejestrów mienia nie są tak
często jak testamentów: K. Justyniarska-Chojak, Testamenty i inwentarze pośmiertne z ksiąg miejskich województwa sandomierskiego (XVI-XVIII wiek), Kielce 2010; K. Justyniarska-Chojak, Inwentarz pośmiertny „gwałtowanie utonionego” Andrzeja Wikańskiego z 1640 roku, „Między Wisłą
a Pilicą. Studia i Materiały Historyczne”, 2010, s. 165-172; E. Piwowarczyk, Legaty testamentowe ad pias causa w XV-wiecznym Krakowie. Z badań nad pobożnością miejską, Kraków 2010;
A. Bartoszewicz, A. Karpiński, K. Warda, Testamenty mieszczan warszawskich od XV do końca
XVII wieku. Katalog, Warszawa 2010; B. Możejko, Rozrachunek z życiem doczesnym. Gdańskie
testamenty mieszczańskie z XV i początku XVI wieku, Gdańsk 2010; Dług śmiertelności wypłacić potrzeba. Wybór testamentów mieszczan krakowskich z XVII-XVIII wieku, opr. E. Danowska,
Kraków 2011; M. Gadocha, Testament i inwentarz Jadwigi i Marcina Mitkiewiczów – przyczynek
do dziejów mieszczaństwa krakowskiego, „Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego”
2011, t. 3, s. 98–120; D. Bogdan, Testament burmistrza lidzbarskiego Hansa Marggrode i jego
żony Anny 1517/1535, „Komunikaty Warmińsko-Mazurskie” 2011, nr 3, s. 569–578; M. Ziemierski, Rajca krakowski Jan Feliks Treffer (1718-1761) i jego inwentarz z 20 lipca 1761 r., „Rocznik
Biblioteki Naukowej PAN i PAU w Krakowie” 2011, s. 55-104; A. Szymczak, J. Szymczak, Inwentarz majątku ruchomego burmistrza sieradzkiego Piotra Zamojskiego z 1581 r., „Zeszyty Wiejskie” 2014, z. 19, s. 375–387; P. Szkutnik, Testament mieszczanki szadkowskiej Doroty Czygańskiej
z Lipińskich z 1693 roku, „Biuletyn Szadkowski” 2014, t. 14, s. 97–111; Zob. również publikacje,
w których poruszono kwestie metodologiczne edycji testamentów i inwentarzy: D. Główka,
A. Klonder, Inwentarze mienia w badaniach kultury Europy od średniowiecza po nowożytność,
„Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 2003, nr 2, s. 157–176; Cui contingit nasci, restat mori.
Wybór testamentów staropolskich z województwa sandomierskiego, oprac. M. Lubczyński, J. Pielas
i H. Suchojad, Warszawa 2005, s. 10–17; H. Suchojad, Metodologiczne i praktyczne uwarunkowania edycji testamentów – kilka uwag na kanwie publikacji Ciu contingit nasci…, „Kwartalnik
Historii Kultury Materialnej” 2015, nr 4, s. 603-609; K. Justyniarska-Chojak, Uwagi na temat edycji testamentów mieszczańskich z województwa sandomierskiego (XVI-XVIII wiek), „Kwartalnik
Historii Kultury Materialnej” 2015, nr 4, s. 637-647.
4
APP, AmP, sygn. 88, s. 994–1002.
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języka polskiego5. Tym bardziej więc inwentarz ten zasługuje na opublikowanie
i omówienie.
Brzykowie to jedna z bogatszych rodzin mieszczańskich Przemyśla w drugiej połowie XVI wieku. Rodzicami Stanisława byli Jan Brzyk – krawiec,
rajca przemyski w latach 1541–15506, oraz Zofia. Na mocy podziału majątkowego dokonanego w 1565 roku, po śmierci Jana Brzyka, między wdową
i dziećmi: Stanisławem, Janem, Mateuszem oraz Anną – żoną Andrzeja Huby,
Stanisław otrzymał jako najstarszy kamienicę w rynku7. Bracia Stanisława –
Mateusz i Jan, również byli kupcami. Mateusz (zm. przed 1581) trudnił się
handlem suknem, płótnem, miodem oraz rybami8. Jan Brzyk – drugi z braci,
zmarł przed 1608 rokiem9.
Stanisław Brzyk prawo miejskie w Przemyślu przyjął w 1561 roku. Jego żoną
była Katarzyna, pochodząca ze Lwowa, córka Jana Michny i Krystyny. Małżeństwo z Katarzyną było drugim małżeństwem Brzyka. Posiadamy informacje
o jego siedmiorgu dorosłych dzieciach. Córki wyszły za bogatych i wpływowych
mieszczan. Pierwsza z nich została żoną Jakuba Ostieny – doktora medycyny;
Zofia poślubiła Gerarda Bobrowicza – doktora medycyny, przybysza z Krakowa,
rajcę przemyskiego w latach 1585–158910, natomiast Eustachy Libusza, piastujący urząd rajcy w Przemyślu w latach 1575–158911, kupiec osiadły w Przemyślu za
żonę pojął Katarzynę Brzykównę. Po śmierci Libuszy Katarzyna wyszła powtórnie za mąż za szlachcica Franciszka Jamińskiego. Pozostałe dzieci Stanisława,
o których mamy już mniej informacji, to: Cecylia, Wojciech, Justyna i Regina12.
Stanisław Brzyk piastował urząd ławnika w latach 1570–1573, natomiast
w 1575 roku awansował do rady – rajcą był do śmierci w 1589 roku13. Podobnie
jak większość przedsiębiorczych i najbogatszych mieszczan przemyskich drugiej
5
Tysiąc lat Przemyśla…, op. cit., s. 261, 264; H. Wiśniewska, L. Tymiakin, Nazwy wyposażenia
mieszkań w testamentach przemyskich, [w:] iidem, Kunszt pisania po polsku w królewskim
Przemyślu (XVI–XVIII wiek), Przemyśl 2010, s. 58; A. Durkacz-Foremska, Przejawy ofiarności
w testamentach XVI i XVII-wiecznych mieszkańców Przemyśla, „Rocznik Przemyski” 2007, t. 43,
z. 4, s. 11, Księgozbiory mieszczan przemyskich w drugiej połowie XVI wieku, „Przemyski Przegląd
Kulturalny” 2015, nr 34/35, s. 102. W artykule tym pojawia się także informacja o tym, że Brzyk
zapisał rodzinie kilka przedmiotów wymienionych w inwentarzu, A. Durkacz-Foremska, Przejawy
ofiarności..., op. cit., s. 9.
6
E. Grin-Piszczek, Urzędnicy miasta Przemyśla w XIV–XVIII wieku, Toruń 2012, s. 76–79,
275.
7
E. Grin-Piszczek, Brzykowie, Wargoccy, Czechowiczowie – przedstawiciele elity władzy
w Przemyślu w drugiej połowie XVI wieku, „Rocznik Przemyski” 2012, s. 5–6.
8
APP, AmP, sygn. 28, s. 44, 257; sygn. 31, s. 166.
9
J.T. Frazik, Kamienica Brzykowska przy rynku przemyskim nr 9, „Materiały i Studia Muzealne”
1988–1990, t. 7, s. 126.
10
E. Grin-Piszczek, Urzędnicy miasta Przemyśla…, op. cit., s. 94–96, 274.
11
Ibidem, s. 89–96, 176, 289.
12
E. Grin-Piszczek, Brzykowie…, op. cit., s. 6–7.
13
E. Grin-Piszczek, Urzędnicy miasta Przemyśla…, op. cit., s. 89–96, 176–177, 275.
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połowy XVI wieku, zajmował się handlem14. Znaczne zyski przynosił wówczas
głównie handel suknem. Brzyk posługiwał się gmerkiem w postaci prostokąta
o jednym niedokończonym boku, z dwiema kreskami przecinającymi w środku
dwa boki – długi i krótki, nadając im kształt krzyży15. Pisarze miejscy określali
go mianem negotiator16, a bywał ze swoim towarem na największych jarmarkach
w Koronie – w Lublinie17 i Jarosławiu18.
19 stycznia 1589 roku do domu Stanisława Brzyka udali się trzej ławnicy,
którzy zastali go infirmem et in lecto aegritudinis decumbentem. Wówczas na
egzekutorów testamentu Brzyk wyznaczył spowinowaconych z nim: zięcia
Gerarda – doktora medycyny, Macieja Kieczkę i szlachetnego Kaspra Modrzejewskiego – swojego szwagra (wszyscy obecni byli przy jego łożu), oraz
nieobecnego swojego brata Jana19. W sobotę 18 marca na prośbę wdowy Katarzyny dwaj ławnicy – Kasper Grygrowicz i Franciszek Poznański20, dokonali spisu rzeczy znajdujących się w sklepie i w domu zmarłego Brzyka. Nie
znamy dokładnej daty śmierci Stanisława, ale musiała ona nastąpić między
19 stycznia a 18 marca 1589 roku. Jeśli przyjmiemy, że mieszkańcy Przemyśla podobnie jak Lwowa uzyskiwali prawo miejskie z osiągnięciem pełnoletności, czyli w wieku 21 lat21, możemy przypuszczać, że Brzyk w chwili
śmierci miał około 50 lat.
Inwentarze sporządzano przeważnie wtedy, gdy majątek ruchomy był na tyle
pokaźny, że przewyższał koszty jego sporządzenia (1–3 złote), lub zachodziła
obawa, że pojawią się konflikty między owdowiałym małżonkiem a dziećmi
z innych związków22. W przypadku rodziny Brzyków zostały spełnione obydwa
te warunki. Na początku dokonano spisu i wyceny sukien, którymi handlował
Brzyk, oraz przeliczenia pieniędzy. Sukna taksowali wyznaczeni wcześniej
przez zmarłego Mateusz Kieczka oraz Stanisław Rydłowicz23. Następnie spisano
K. Arłamowski, Przemyśl w okresie…, op. cit., s. 242–248.
J. Motylewicz, Społeczeństwo Przemyśla…, op. cit., s. 252.
16
Ibidem.
17
APP, AmP, sygn. 25, s. 281 (1562).
18
APP, AmP, sygn. 26, s. 500 (1569).
19
APP, AmP, sygn. 34, s. 49 (1589).
20
W miastach posiadających prawo niemieckie przedstawiciele miasta byli delegowani do
domu zmarłego w celu sporządzenia testamentu oraz spisania inwentarza.
21
A. Gilewicz, Przyjęcia do prawa miejskiego we Lwowie w latach 1405–1604, [w:] Studia
z historii społecznej i gospodarczej poświęcone prof. dr. Franciszkowi Bujakowi, Lwów 1931,
s. 377; О. Заяць, Умови і процес надання міського громадянства у Львові в 1501–1571,
[w:] Львів: місто–суспільство–культура, за ред. О. Аркуші, М. Мудрого, т. 6, Львів–Краків
2006, s. 69.
22
A. Łosowska (rec.), Богдана Петришак „Лицар пера i каламаря” — писар мiста
Львова Войцех Зимницький (1583–1639), Львiв 2011, s. 208, „Archeion”, t. CXV: 2014, s. 615;
R. Żurkowa, Testamenty i inwentarze ruchomości jako źródła do badań nad dziejami czytelnictwa
w Krakowie w pierwszej połowie XVII wieku, „Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie” 1982, s. 23.
23
Kupiec, ławnik w latach 1588–1600; E. Grin-Piszczek, Urzędnicy miasta Przemyśla…, op.
cit., s. 180–186.
14
15
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przedmioty znajdujące się w domu zmarłego w podziale na kategorie tematyczne: złoto, srebro oraz klejnoty; szaty męskie i niewieście; ozdoby domowe; cyna,
miedź; broń; różne sprzęty. Na końcu ławnicy spisali 25 ksiąg w kolejności (według formatów): in folio, in quarto, in octavo, in sedecimo.
W inwentarzu wymieniono zastawione przez dłużników Brzyka sygnety, pierścienie, srebrne łyżki z herbami oraz klejnoty. Przy niektórych z nich znajdowały
się kartki skreślone „ręką nieboszczykowską” zawierające zapewne informacje
dotyczące zastawu24. Poza tym, ławnicy spisali przedmioty znajdujące się w węzełku chuścianym, przy których znajdowała się kartka, co sugeruje, że były one
również zastawione.
Wśród klejnotów i kosztowności pozostałych po Brzyku znajdowały się: łańcuszki, pasy srebrne, pierścienie, sygnety z herbami, haftki, iglice, złote i pozłacane talerze, guzy i guziki, tkanki, czepce, kubki srebrne, perły, paciorki25. Część
z nich pełniła rolę wyznacznika zamożności, podobnie jaki i bramy, tkanki, pierścienie odpowiednie przede wszystkim dla bogatych rajczyń26. Jako drogocenny
przedmiot wyliczono także kawałek rogu jednorożca.
W dalszej kolejności spisano szaty niewieście i męskie. Były to głównie okrycia wierzchnie – delia, giermaki, żupany i futra oraz nakrycia głowy – kapelusze
i czapka. Spisano również listwy do pościeli oraz płótno lniane. Wśród ubrań
znajdował się także jeden letnik, natomiast jako ozdoby domowe wymieniono
kobierce, wezgłowie i połownik.
Brzyk posiadał 25 mis cynowych różnych rozmiarów, a oprócz tego miednice i misy do mycia, kwarty, flaszki, konew, koneweczkę, pięć mis miedzianych,
garnki oraz ołów.
Stosunkowo wiele miejsca w spisie ruchomości zajęła broń oraz uzbrojenie.
Zmarły pozostawił dwie zbroje, trzy przyłbice oraz dwa kaftaniki. Samych półhaków Brzyk posiadał sześć, a oprócz tego m.in. arkabuz, trzy rusznice, prochownice, kordy, szable, halabardę, łuk i siekiery. Opis uzbrojenia zamyka urządzenie
służące do polowania na lisy.
W kategorii „różne sprzęty” zostały wymienione głównie te, które służyły
Brzykowi w czasie podróży kupieckich: wozy, kolasa, rydwan, łańcuch do wozu,
popręgi, hewar, celbrat, łokcie do odmierzania sukna. Ponadto spisano domowe
umeblowanie: stoły, zydle, skrzynie, skrzyneczki i szkatułki. W inwentarzu wymieniono także zwierzęta – cztery konie oraz siedem dojnych krów.
24
Jeszcze w 1591 roku plenipotenci Stanisława Brzyka domagali się od spadkobierców Jana
Grzegorzkowicza, rajcy przemyskiego zmarłego w 1589 roku, m.in. 300 florenów, które był winien
Brzykowi za sukno; APP, AmP, sygn. sygn. 34, s. 759 (1591).
25
Por. m.in. A. Pośpiech, Pułapka oczywistości, Pośmiertne spisy ruchomości szlachty
wielkopolskiej w XVII wieku, Warszawa 1992, s. 77–90; A. Głowacka-Penczyńska, Rzeczy „stare”
i „cenne” w testamentach i inwentarzach mieszczańskich małych miast Wielkopolski w XVII w.,
„Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 2013, nr 2, s. 334.
26
A. Dymmel, Ubiór jako wyznacznik pozycji społecznej mieszczan lubelskich w drugiej
połowie XVI i w XVII wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 1983, z. 2, s. 205.
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Na szczególną uwagę zasługuje spis książek pozostałych po zmarłym.
W inwentarzach mieszczańskich w Przemyślu w drugiej połowie XVI wieku wymieniane są one bardzo rzadko27. Wśród dwudziestu pięciu tytułów przeważały
dzieła o tematyce prawniczej oraz religijnej. Część z nich została wydana w Bazylei, Lyonie, Antwerpii i Paryżu. Fakt posiadania ksiąg może więc świadczyć
o ambicjach i zainteresowaniach intelektualnych Brzyka. Jako przedsiębiorczy
i obrotny kupiec mógł też traktować księgi jako inwestycję. W tym miejscu trzeba zauważyć, że jedna z ksiąg – Biblia, co zaznaczyli spisujący, znajdowała się
w posiadaniu córki Brzyka Zofii, małżonki doktora Gerarda, który był obecny
przy spisywaniu inwentarza. Wskazuje to na możliwość posiadania umiejętności
czytania przez Brzykównę28. W rodzinie Brzyków dopiero jednak bratanek Stanisława – Mikołaj, syn Jana, ławnik w latach 1600–1617 i rajca w latach 1618–
1622, podjął edukację na Uniwersytecie Krakowskim29.
Należy zwrócić uwagę na to, że znaczącą rolę w pomyślnie rozwijającej się
działalności handlowej i karierze kupieckiej, obok odpowiednich cech charakteru, odgrywało także wykształcenie ogólne i edukacja zawodowa. Kupiec musiał
posiąść w co najmniej dostatecznym stopniu umiejętność rachowania, znać formuły stosowane przy sporządzaniu kontraktów, a nawet wykazać się znajomością języków obcych, w tym łaciny30.
W innych miastach (Krośnie, Nowym Sączu, Wojniczu, Krakowie), biorąc
pod uwagę podział społeczny mieszkańców, rysowała się wyraźna hierarchia najczęściej wymienianych w inwentarzach rzeczy. Wśród posiadanych w Krośnie
przez warstwę najzamożniejszą w największej liczbie pojawiały się klejnoty, pieniądze, galanteria, naczynia stołowe i kuchenne, odzież wierzchnia, w mniejszej
natomiast pościel, bielizna, sprzęty na wyposażeniu domu oraz te gospodarcze,
czy też broń. Te przedmioty zostały także wymienione w inwentarzu ruchomości
pozostałych po Brzyku, co świadczy o jego zamożności31.
Inwentarz pośmiertny Stanisława Brzyka jest świadectwem kultury materialnej mieszczan przemyskich. Na podkreślenie zasługuje fakt, że jest to jeden
z najobszerniejszych zachowanych w przemyskich aktach miejskich inwenZ tego okresu w księgach miejskich przemyskich zachował się inwentarz ksiąg pisarza
miejskiego Szymona Chacciego (1559), Seweryna Dobrostańskiego (1575) oraz Fabiana Lochmana
(1584); AmP, sygn. 88, s. 259–261, 663–667, 867–868. Zob. także E. Grin-Piszczek, Księgozbiory
mieszczan przemyskich w drugiej połowie XVI wieku, „Przemyski Przegląd Kulturalny” 2015,
nr 34–35, s. 99–105.
28
W Krakowie w latach 1575–1580 tylko około 20% kobiet umiało się podpisać. W Przemyślu
z pewnością ten odsetek był mniejszy; W. Urban, Umiejętność pisania w Małopolsce w drugiej
połowie XVI wieku, „Przegląd Historyczny” 1977, z. 2, s. 245.
29
Album studiosorum Universitatis Cracoviensis, T III. (Ab anno 1551 ad annum 1606), wyd.
A. Chmiel, Kraków 1904, s. 131.
30
F. Leśniak, Rzemieślnicy i kupcy w Krośnie (XVI-pierwsza połowa XVII wieku), Kraków
1999, s. 218.
31
F. Leśniak, Ruchomości mieszczan jako atrybuty stratyfikacji społecznej (XVI–XVIII w.), „Res
Gestae. Czasopismo Historyczne” 2015, s. 96–97.
27
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tarz mobiliów z drugiej połowy XVI wieku. Ilość wymienionych przedmiotów,
a przede wszystkich klejnotów i książek, pozwala jeszcze raz potwierdzić, że
Stanisław Brzyk był jednym z najzamożniejszych przemyślan w tym czasie.
Podstawą edycji jest oryginalny inwentarz mobiliów Stanisława Brzyka znajdujący się w księdze testamentów oznaczonej sygnaturą 88 z zespołu Akta miasta
Przemyśla, zamieszczony na stronach 994–1002. Edytując rękopis, zastosowano
zasady Instrukcji wydawniczej Kazimierza Lepszego32, zalecające modernizację
pisowni oraz interpunkcji. W niektórych przypadkach pozostawiono w pierwotnej postaci słowa charakterystyczne, oddające zwyczaje językowe epoki (np.
axamintny, axamintne, u wirzchu, pierzścionek).
***
Archiwum Państwowe w Przemyślu, Akta miasta Przemyśla, sygn. 88
[s. 994] Inventarium rerum mobilium Spectabilis olim ac Famati D[omi]ni
Stanislai Brzyk
Actum sabbato ante Dominicam Judica proxima Anno Domini 1589 [18 III
1589]
Famati Gasparus Gregrowic et Franciscus Posnaniensis scabini iurati ex officio
advocatiali honestae Catherinae olim Famati Stanislai Brzyk consulis antiqui et
civis Premislien[sis] secundarium nuptiar[um] consorti vidua relicta ad instatiam
et petitionem eiusdem additi ac deputati res mobiles praedicti olim Stanislai
Brzyk post mortem illius derelictas tam in testudine quarum etiam in domo
[s. 995] eiusdem existen[tur] offisiosem conscripserunt quarum serios est ista;
Imprimis panni varys generis et coloris iuxta ordinem inferinis describendum per
famatos Matheum Kieczka et Stanislaum Rydlowic cives Premislienis ex officio
advocati taxatores deputatos et asignatos mensurati taxati at aestimati
Flo[renów] gross
Morawskiego szarego postawów całych dwa postawów po
flo[renów] 12//18
It[em] czarnych żałobnych o jednym zeglu postawów
cztery postaw po flo[renów] trzy i gr 15
fac. [it]

25
14

32
Instrukcja wydawnicza do źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku, red. K. Lepszy,
Wrocław 1953.
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Grubych postawów czterdzieści każdy postaw po złotych
cztery i gr 4
fac.[it]
Postaw czerwony kłocki jeden dwuzyglowy za złotych
sześć
fac.[it]
Postaw biały najrocki jeden folder za złotych cztery
fac.[it]
33
34
35
Kiru irchowego we trzech sztukach łokci długich
dwadzieścia i półczwarta łokieć per gr 9
fac.[it]
Kiru czerwonego we trzech sztukach łokci długich
dwadzieścia i dziewięć łokieć po gr 9
fac.[it]
Item bukowskiego szare[go] we dwu sztukach łokci
trzynaście łokieć po 9 gr.
fac.[it]
Item sukna bieckiego pociętego w kawałkach łokci długich
dziewięćdziesiąt i pięć łokieć per gr 6
fac.[it]
Item sukna morawskie[go] we czterech sztukach łokci
długich osiemdziesiąt i dziewięć łokieć po gr 14
fac.[it]
Item morawskiego sukna białego łokci długich półczwarta
łokieć po gr 14
fac.[it]
[s. 996] Item machelskiego półczwarta łokcie krótkich po
gr 20
fac.[it]
36
Item bratlejsu czarnego łokci krótkich trzy po złotemu
i po gr 5
fac.[it]
Item bratlejsu zielone[go] łokieć krótki za złoty i grosz[y]
fac.[it]
37
Item karazji biały łokci krótkich dwadzieścia, a łokieć po
gr 15
fac.[it]
Item karazji czerwony łokci dziesięć bez półćwierci po gr 15
Item karazji mieniony łokci krótkich dziewięć
Item karazji zielony łokci półczwarta

14
165

10

4
7

1/9

9

20

3

27

19
41

16

1

19

2

10

3

18

1

6

10

3 4567

33
Grube sukno gorszego gatunku. Wszystkie objaśnienia identyfikacyjne tkanin i przedmiotów
na podstawie: Słownik polszczyzny XVI wieku, t. 1–36, Wrocław 1966–2012; Słownik staropolski,
t. 1–11, Wrocław 1953–2002; Z. Gloger, Encyklopedia staropolska, t. 1–2, Warszawa 1985; I. Turnau, Słownik ubiorów. Tkaniny, wyroby pozatkackie, skóry, broń i klejnoty oraz barwy znane w Polsce
od średniowiecza do początku XIX w., Warszawa 1999; H. Wiśniewska, Rzemieślnicy i rzemiosła
w królewskim Przemyślu (zawodowe słownictwo i frazeologia), XVI-XVIII wiek, Przemyśl 2015.
34
Irchowy – zamszowy.
35
Łokieć – miara długości odpowiadająca ok. 55–60 cm.
36
Breklaszt, brekleszt, breklest, breklast – tkanina gorszego gatunku.
37
Rodzaj taniej tkaniny z wełny czesankowej.
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Item karazji lazurowy łokci krótkich dwa i ćwierć
Item karazji barzczowy38 łokci krótkich pięć, które to
karazje farbiste łokieć szachowano per 16 gr, gdzie tedy za
nie złotych
fac. [it]
Item sukna luńskie[go] błękitnego łokci długich pięć
i ćwierć łokieć po złotemu jednemu i po gr 10
fac. [it]

15

24

7

38

Item pieniędzy gotowych tak we złocie jako i monecie czerwonych złotych
dwieście dziewięćdziesiąt
Aurum, argentum tum clenodia varia
It[em] w skrzyneczce mały łańcuch złoty na okrągło ogniwa bez smelcu39
It[em] knaflików40 srebrnych pozłocistych trzydzieści i jeden
It[em] talerzów pozłocistych dwadzieścia
It[em] sygnet srebrny jeden z herbem lilią41 z literami A.G.
It[em] złota spuszczanego kocik42
It[em] zekliki43 srebrne dwa do pasa
[s. 997]
It[em] puzderko srebrne pozłociste do agnuska44
It[em] haftek45 srebrnych par trzynaście
It[em] iglic46 srebrnych do czepca dwie
It[em] czarek srebrnych do suknie dwadzieścia
It[em] kneblików47 srebrnych szesnaście
It[em] sygnecik złoty zastawny na którym herb głowa ośla48 z literami W.Z.
It[em] pierzścionek złoty z diamentem zastawny
It[em] pierzścionek złoty z smarakiem49 zielonym
It[em] talerzów z[ło]tych półszósta
It[em] dwie obrączce srebrne pozłociste
Barszczowy – określenie barwy zielonej (?)
Nieemaliowany.
40
Knaflik – guzik, spinka, klamra, zapinka.
41
Herb Gozdawa.
42
Miara.
43
Zankiel – zapięcie.
44
Agnusek – medalik z wosku białego z odciskiem wypukłym z wyobrażeniem Baranka
Bożego z jednej strony, a z drugiej – św. Jana Chrzciciela.
45
Haftka – metalowy przedmiot z zagięciem, używany do zapinania odzieży.
46
Iglica – spinka.
47
Kneblik – guzik.
48
Herb Półkozic, którym posługiwali się m.in. Ligęzowie.
49
Smarag – szmaragd.
38
39
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It[em] pasek puklasty pozłocisty
It[em] pas srebrny w cypryski pozłocisty
It[em] knafliów50 pozłocistych wielgich dziesięć
It[em] knafliów mniejszych częścią białe częścią pozłociste dziesięć
It[em] jabłko srebrne pozłociste z trzech koralów i paciorków pozłocistych dziesięć
It[em] nożenki51 srebrne dwoje po trzy noże
It[em] łyżek srebrnych ośm z herbami
It[em] łyżek srebrnych mniejszych dwie, z których na jednej litery S.B.
It[em] łyżka jedna srebrna zastawna przy której jest kartka ręki nieboszczykowskiej
It[em] kubków srebrnych dwa
It[em] kubków srebrnych pięć, a szósty mniejszy, u wirzchu pozłociste
It[em] kubeczek z kołeczkami pozłocisty
It[em] czepiec czarny axamintny włóczysty
It[em] czepiec axamintny ze złotem
It[em] czepiec axamintny stary
It[em] sznura czerwona jedwabna z perłami
It[em] dno złote od tkanki52
It[em] w węzełku chuścianym knaflików srebrnych pozłocistych osiem, tkaneczka
złota na głowę, i tkanka z zenklikiem srebrnym pozłocistym, przy których to
rzeczach jest karteczka
[s. 998]
It[em] tkaneczki złote do rąk
It[em] cepliki53 dwoje zielone
It[em] cepliki czerwone na axamnicie z perłami
It[em] złota nicianego trochę
It[em] tkaneczka perełek drobnych
It[em] tkanice perłowe dwie jedna szyta a druga wzorzysta
It[em] czółko perłowe na czarnym axamnicie z pontały54 zastawne
It[em] bramka55 axamintna czarna z pontały zastawne, przy której kartk[a] z ręki
nieboszczykowskiej
It[em] tkaneczki ze złotem białe do ręki
It[em] koszulek złotych dwie
It[em] perełek we dwu węzełk[ach] trzech
It[em] tkanka srebrna z zanklikami srebrnemi
It[em]paciorki czarne ebanowe
Knafel – guzik, spinka, klamra, zapinka.
Nożenki – pochwa na nóż, często noszona jako ozdoba stroju przez mężczyzn i kobiety.
52
Tkanka – siatka na włosy.
53
Ceplik – warkoczyk.
54
Pontał – drobna ozdoba (najczęściej z metali i kamieni szlachetnych) w kształcie rozetki,
listka, esa, naszywana na odzieży.
55
Bramka – przybranie głowy kobiet z kosztownej tkaniny z klejnotami.
50
51
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It[em] rogu jednorosczowego [sic!] kawalec
Vestes mulieribus et viriles
It[em] letnik56 wierzchni białogłowski czamletu57 bronatnego z piącioią [sic!]
knafliów srebrnych
It[em] kitajka58 szara prosta
It[em] stroki59 czarny axamintny łokci 13
It[em] sznury jedwabne do giermaków stroka
It[em] listwy60 do pościeli białe trzynaście
It[em] szubka mięska kunia na który sukno czarne
It[em] giermak61 czarny lisiem futrem podszyty
It[em] delia62 szara powszechnia starym futrem lisim podszyta
It[em] giermak bronatny
It[em] giermak czarny
It[em] żupan czarny a u pas czerwonym płótnem podszyty
It[em] żupan czarny pochodzony
It[em] futro grzbietowe lisie
It[em] futra norkowe[go] dwa kawalca
[s. 999]
It[em] lisi grzbiet jeden
It[em] żupan czarny i futro lisie przy ktorem jest kartka
It[em] kozuch niedźwiedzi podróżny
It[em] kapeluszów pilśniowych63 czarnych dwa
It[em] czapka letnia axamintna białogłowska stara
It[em] płótna lnianego surowego półsetków trzy
Ornamenta domestica
It[em] połownik z sliaków64 sukiennych jeden
It[em] kobierców z sliaków sukiennych na ściany dwa
Letnik – lekka suknia kobieca.
Czamlet – tkanina z sierści wielbłądziej lub koziej, tańsza wersja z wełny czesankowej.
58
Kitajka – rodzaj tkaniny jedwabnej.
59
Stroka – część ubrania; zazwyczaj futrzany szlak służący do ozdabiania odzieży; pas ozdobny,
barwny na szacie.
60
Listwa – podłużny wąski pasek tkaniny służący do obszywania brzegów bielizny.
61
Giermak – rodzaj stroju męskiego wierzchniego.
62
Delia – rodzaj stroju męskiego wierzchniego.
63
Pilśniowy – zrobiony z pilśni, gęstego folowanego materiału z wełny lub sierści, odpornego
na cięcia, filcu.
64
Szlaczek – brzeg odmiennego koloru, kraj, bramowanie, ubrania, pościeli; albo wzór, np.
liściasty, prążkowany, w kwiatki.
56
57
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It[em] kobierców tureckich dwa
It[em] wezgłowie irchowe czerwone jedno
Stannum, cuprum, et es.
It[em] mis cynowych pospolitych jako wielgich, średnich, półmisków i przystawek
dwadzieścia i pięć
It[em] miednica cenowa do umywania z nalewką65
It[em] hantwasz66 cenowy bez wieka
It[em] półgarncówek dwie
It[em] kwarty dwie
It[em] półkwartek jeden
It[em] koneweczka maluczka
It[em] solniczek dwie
It[em] flasza półgarncowa
It[em] flaszek kwarcowych trzy
It[em] flaszka maluczka cenowa
It[em] korona mosiądzowa do lichtarza
It[em] prawda67 jedna
It[em] misek miedzianych pięć
It[em] konew miedziana
It[em] garnków miedzianych dwa i liyka68
It[em] bania niewielka miedziana
It[em] ołowiu spuszczanego trzy sztuki
It[em] ołowiu od sukien niepuszczane[go] żeleznik69 miedziany
Arma bellica
It[em] zbroja z obojczykiem z zarękawiem oblaszanym i z nakolanki
It[em] zbroja druga bez rękawów i nakolanków
It[em] przyłbic trzy
It[em] kaftanków zamszowych dwa
[s. 1000]
It[em] półhak z klinczem
It[em] półhak drugi dłuższy
It[em] półhaki parchanowe dwa z zamkami, a dwa z hubkami70
Nalewka – naczynie metalowe do nalewania płynów, najczęściej służące do polewania rąk przy myciu.
Miednica z dzbanem.
67
Prawda – krążek izolujący, na którym stawiano gorące misy z potrawami; podstawka.
68
Lijka – lejka, lejek.
69
Żeleźnik – kocioł.
70
Hubka – lont.
65

66
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It[em] arkabuz z olstrem i z prochownicą sarnią
It[em] rusznica ptasia z zamkiem
It[em] rusznic hubczastych dwie
It[em] ładunki skórzane
It[em] buława żelazna
It[em] półhaczyków dwa z olstrami z jednym klinczem
It[em] prochownic pięć
It[em] kordek mały ze srebrem i szwaycą71
It[em] kord długi ze srebrem i szwaycą
It[em] kordów prostych trzy
It[em] szabla kozacka, a druga węgierska
It[em] granat w pochwie czarny
It[em] rohatyna72 kozacka
It[em] halabart73
It[em] łuk s strzałami i głubiem74
It[em] siekier pięć
It[em] paść żelazna na liszki
Supellectilis varia
It[em] namiotek pstry nad łóżko
It[em] zbanuszków [sic!] tureckich pięć
It[em] puzdra od wozów dwie próżne
It[em] piłek do tarcia dwie
It[em] flasz szklanych trzy
It[em] wóz robotny okowany
It[em] wóz do sukna okowany
It[em] kotcz75 do którego kół żadnych nie masz a popona76 zła
It[em] kolaska na jeden koń nieokowana
It[em] konie cztery ze szliami77
It[em] rydwan z poponą
It[em] łańcuch do wozu
It[em] hewar78 do wozu
Szwajca – dwustronne ostrze.
Włócznia.
73
Halabarda – siekiera z grotem osadzona na długim drzewcu.
74
Łubie – worek na łuk, sajdak do strzał, kołczan.
75
Kareta, wóz.
76
Opona lub przykrycie, zasłona.
77
Szlija – szelki, uprząż, chomąto z postronkami, bądź pas do zaprzężenia lub ciągnienia.
78
Hewar – dźwignia, drąg do podnoszenia ciężarów, używany przy naprawie wozu.
71
72
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It[em] celbrat79 do liczenia pieniędzy
It[em] łokieć żelazny, drugi drewniany
It[em] puzderko na świece
It[em] skrzyneczka mała okowana z łańcuszkiem
It[em] popręgów80 krążek
It[em] skrzyneczka mała okowana z łańcuszkiem
It[em] szkatułka mała z kałamarzem ołowianym
[s. 1001]
It[em] flejtuchów81 do uwijania sukna żółtych dwa
It[em] skrzynia w łoju czerwona listy i łoje rzezane
It[em] skrzynia w łoju żółta fladerowana82
It[em] prostych wąskich trzy, a czwarta długa
It[em] stołów pięć, a szósty w sklepie mały
It[em] zedliów83 starych dwa, a trzeci mały także stary
It[em] według powieści żony p.[ana] Stanisława krów siedem dojnych
Libri in folio
Rapsodiae historiarum Enneadum Marci Antonii Cocci Sabellici ab urbe condito
pars prima
eiusdem in alio volumine pars posterior84
Commune incliti Polonie Regni priuilegium aut Statutum Alexandri Regis85
Statuta Regni Poloniae Methodica Sigismundis Augusti Regis86
Sigismundi Regis Constitutiones87
Celbrat – tablica do rachowania pieniędzy.
Popręg – pas rzemienny lub parciany, którym przypasane jest siodło do konia.
81
Flejtuch – zwitek szarpi służący do opatrywania ran, tampon.
82
Fladerowany – fladrowy (przymiotnik od flader – gatunek cennego drewna stolarskiego);
z tego drewna uczyniony lub zdobny wzorem jego słojów.
83
Zydel – drewniany stołek.
84
Sabellicus Marek Antonius Coccus, Opera in duos digesta tomos Rapsodiae historicae
Enneadum XI, Basileae, ex officina Hervagiana, 1538, fol, kart niel. 36 i str. 855. Brzyk posiadał
zarówno pierwszy, jak i drugi tom dzieła.
85
Co[m]mune incliti Polonie Regni priuilegium co[n]stitutionu[m] & indultuu[m] publicitus
decretorum approbatoru[m]q[ue] cum no[n]nullis iuribus […] / p[er] Serenissimum […] Alexa[n]
drum […] Regem polonie […] eide[m] privilegio a[n]nexis & ascriptis Manda[n]teq[ue] sacra
eadem Maiestate accuratissime castigatis, (Cracouie : in edibus Joha[n]nis Haller […] imp[re]ssus,
27 I 1506) [statut Jana Łaskiego].
86
Statvta Regni Poloniae Methodica Dispositione, Propter Faciliorem Omnum Cavsarvmex
iure antiquo et novo definitionem conscripta ac divi Sigismvndi Avgvsti Regis Polonorvm…,
Cracoviae apud viduam Hieromy Viet. 1548.
87
Być może: Statvta Serenissimi Domini Sigismundi Primi: Polonie Regis & Magni Ducis
Lithuanie [etc.] in Conuentibus generalibus edita & promulgata, Cum Gratia et Priuilegio.
Impressum Cracouie: apud Hieronimum Vietore, IV 1524 [i.e. post 1524 ante VI 1541].
79
80
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Andreae Alciati Paradoxa88
Melchioris Klings super institutiones Iustiniani commentationes89
Paraphrasis super secundum librum Institutiones Iustiniani Claudii Canticulae90
Constitutiones Caroli V imperatoris91
Postilla polska Jakuba Wujka92
Biblia polska, 93która jest u pani Erardowej94
Libri in quarto
Pracis rerum civilium Jodoci Damonderii95
Ustawy prawa ziemskiego polskiego96
Libri in octavo
Loci communes Theologici D. Urbani Rhegij97
It[em] pharrago iuris civilis ab provincialis saxonici98
It[em] Divini Thedoreti episcopi Cyren.[ensis] explonationis in duodecim
prophetas99
88
Andreae Alciati […] Paradoxorum ad Pratum Lib. VI; Dispunctionum Lib. IIII; in Treis
Lib. Cod. Lib. III; De eo quod interest Lib. I; Prætermissorum Lib. II ; Declamatio Vna; De Stip.
diuisionib. Commentariolus, (Basileae: Apvd And. Cratandrvm, II 1523).
89
Z drukarni w Lyonie wyszło kilka wydań dzieła: Melchior Kling, Dn. Melchioris Kling
Ivreconsvlti clarissimi, in quatuor Institutionum Iuris Principis Iustiniani libros Enarrationes : Cum
Indice Locupletissimo – m.in. w latach 1546, 1550, 1554, 1557, 1560, 1583. Nie wiadomo, które
wydanie posiadał Brzyk.
90
Claudius Cantiuncula, Paraphrasis In secvndum librvm Institvtionum Imperialum Iustiniani
Imperatoris, Lugduni (Lyon) 1535.
91
Vigelius Nicolaus, Constitutiones Carolinae publicorum iudiciorum: Inserta item… Const.
Carol. de fracta pace per eundem, Basileae 1583.
92
Postilla catholica to iesth kazania na każdą niedzielę i na każde święta przez cały rok (…)
księdza Jakuba Wujka do 1589 roku miała kilka wydań – nie wiadomo, które posiadał Stanisław
Brzyk.
93
Nie wiadomo, o które wydanie Biblii chodzi.
94
Małżonka doktora Herarda Bobrowicza – Zofia, córka Stanisława Brzyka.
95
Praxis Rervm Civilivm, Prætoribvs, Proprætoribvs, Consvlibvs […] vtilis & necessaria
[…] / Avctore […] Iodoco Damhouderio […]; adiectus est Index […].Antverpiae : Apud Ioannem
Bellerum […], [non ante VII] 1567.
96
Ustawy prawa ziemskiego polskiego dla pamięci lepszej krótko i porządnie z statutów
i konstytucji zebrane, w Krakowie, w drukarni Łazarzowej, 1579.
97
Loci Commvnes Similivm Et Dissimilivm, Ex Omni Propemodvm Antiqvitate, tam sacra quam
profana collectorum, quibus docendi ratio perfacilis, dicendi vero copia longe vberrima, Theologiæ
cæterarumque artium studiosis omnibus accesura est / Per Ioannem Dadræum, Pariis 1582.
98
Farraginis Actionum Iuris Civilis et provincialis, Saxonici, Municipalisq[ue] , Maydeburiensis;
libri septem per Joanne Ceruum Thucholiensem, Cracoviae ex offivcina Ungleriana 1540.
99
Explanationes in duodecim prophetas, quos minores vocant; Divi Theodoreti Episcopi
Cyrensis, explanationes in Duodecim Prophetas, quos minores uocant; juxta interpretationem
Septuaginta, Lvgdvni; Gryphius; 1533.
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It[em] methodus confesionis100
It[em] brachylogos totius iuris civilis101
It[em] repetitiones decem legum trium veteris102
It[em] Varia opuscula103
It[em] hortulus antiquus latinus104
It[em] Vigilantii Gregorii Samboritani Egloga105
[s. 1002]
Libri in sedecimo
It[em] De quattor hominis novissimis libri quattuor autoris F. Joannis Carthaenii106
Fons vitae107
D. Joannis Taulerii De vita et passione salvatoris nostris Jesu Christi108
Institutionum iuris civilis libri quattor109
Regestra varia debitorum per certas personas olim famato Stanislai Brzyk ex
quacumque ratione contractorum tum chirographica obligationes eiusdem
100
Methodus confessionis. Hoc est, ars siue ratio, et brevis quaedam via confidendi, in qua
peccata et eorum remedia, plenissime continentur, Cracoviae, apud viduam Floriani, 1546.
101
Brachylogos totius iuris civilis sive corpus legum] Brachylogos Totivs Ivris Civilis, Sive
Corpvs Legvm: Item Institutiones T. Caij Iureconsul. & Dom. Vlpian. ex toto scriptorum ipsius
corpore tituli vndetriginta: Quibus acesserunt Iulij Pauli Sente[n]tiarum receptarum ad filium libri
quinq[ue], anteà typis non commißi, Lugduni: Pesnot, 1557. W drukarni Louisa Pesnota w Lyonie
ukazało się kilka wydań tego dzieła w latach 1553, 1557, 1559.
102
Repetitiones decem legum trium. ff. veteris. totidem infortiati. Et quattuor. ff. noui. Jn quibus
textus ad longum ponitur; …¸ (Paris), Jean Petit , (Jean Barbier), 1509.
103
Być może chodzi o dzieło: Andreæ Hyperii Varia Opvscvla Theologica, in totius Christianæ
Reipublicæ utilitatem conscripta, nuncq[ue] primum in lucem data […]: Acceßit […] Index. [t.1].
Basileae: Ex Officina Oporiniana, (VIII) 1570.
104
Hortulus animae cum aliis q. plurimis orationibus pristine impressioni super additis: ut
tabula in huius calce annexam intuenti potentissimum erit, per Matthiam Scharffenbergium.
Impressus Cracovie A. C. 1533.
105
Vigilantii Gregorii Samboritani Ecloga I, in qua est iucunda R. D. Domino Stanislao
Slomouio, in Archiepiscopum Leopolien[si] electo, facta Gratulatio; Elegiae IX, in quibus sunt
multa, ad Dei gloriam; & clarorum uirorum laudem, pertinentia ; Epigrammata, que Stemmata
continent; Syvvla [!], mista habens elogia; Epitaphia, res funebres comprehendunt, Cracoviae: In
Officina Matthæi Siebeneych[er], [post 1 IV] 1566.
106
D. Dionysii Carthvsiani liber vtilissimus de quatuor hominis novissimis: Nempe I. Morte.
II. Iudicio. III. Inferni poenis. IIII. Gaudiis coeli.: Eiusdem item Colloquium de particulari iudicio
animarum. Modus optimus subueniendi, tum in extremis vitæ, tum in purgatorio animabus, Lvgdvni:
Apvd Gvlielmvm Rovillivm, 1579.
107
Fons vitae, Cracoviae, Ungler, bez r.w.
108
D. Ioannis Thavleri De Vita Et Passione Salvatoris Nostri Iesv Christi Piissima Exercitia:
A Qvibus author ille co[n]uersionem suam exorsus est, nunc demum ex idiomate Germanico reddita
Latine, Coloniae, ex officina Ioannis Quentel, 1548. Także wydania w Lyonie w latach 1556, 1572.
109
Zapewne chodzi o jedno z wydań dzieła: Francisci Hotomani Iurisconsulti, Commentarius
in quatuor libros Institutionum Iuris Ciuilis, Basileae: Ex Officina Hervagiana, per Eusebium
Episcopium, (III) 1569.
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servien[tur] habentur et servantur in seriis ibidem in testudine lapideae olim
Stanislai Brzyk tum et res quadra plurimoe in inventario descriptae et specificatae.
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NIEZNANY LIST LEONARDA TARNAWSKIEGO
Z CZASÓW I WOJNY ŚWIATOWEJ
ZE ZBIORÓW
ALLGEMAINES VERWALTUNGSARCHIV
W WIEDNIU
Abstract
An unknown letter by Leonard Tarnawski from the time
of the First World War from the collection
of Allgemaines Verwaltungsarchiv in Vienna
The authors have edited and prepared for publishing an unknown letter by the Przemyśl
lawyer, politician and social activist Leonard Tarnawski of 19 November 1914. In the letter
Tarnawski appeals to the authorities in Vienna in defense of his unjustly imprisoned brother Apolinary, owner of a clinic in Kosiv in Pokuttya. The letter was written during the First World War,
a poorly researched period in the history of the Tarnawski family, and had remained an unknown
historical source.
Key words: Leonard Tarnawski, Apolinary Tarnawski, Przemyśl, Vienna, Kosiv, Sighetu
Marmației
Słowa kluczowe: Leonard Tarnawski, Apolinary Tarnawski, Przemyśl, Wiedeń, Kosów, Marmaros-Sziget

Historia rodziny Tarnawskich, której członkowie przez kilka pokoleń zasłużyli się w dziejach nie tylko Przemyśla i Galicji, od kilkunastu ostatnich
lat wzbudza spore zainteresowanie badaczy. Ten renesans nie powinien nikogo dziwić. Wśród jej członków byli uczestnicy powstań narodowowyzwoleńczych w XIX wieku, walk polsko-ukraińskich w listopadzie 1918 roku,
konspiracji antykomunistycznej, będący równocześnie ofiarami swej postawy politycznej i dokonywanych wyborów; lekarze, adwokaci, profesorowie
wyższych uczelni, animatorzy kultury, sztuki czy też publicyści. Tarnawscy,
których losy wpisują się w model polskich rodzin patriotycznych minionych
epok, dla których wykształcenie stało się przepustką do „wielkiego świata”,
jak wiele innych rodów starali się łączyć pracę zawodową z postawą budo-
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wania społeczeństwa obywatelskiego i kreowania pozytywnych wzorców
w najbliższym środowisku1.
O ile za seniora rodu uznawany jest Andrzej Tarnawski (1809–1901), oficjalista u książąt Lubomirskich w Piskorowicach koło Krakowca, uczestnik powstania
listopadowego i Wiosny Ludów, o tyle dopiero jego synowie wybili się w życiu
społeczno-politycznym Galicji i Drugiej Rzeczypospolitej. Z czterech zwłaszcza
dwaj, których dotyczy przytoczony dokument, tj. Leonard (1845–1930) i Apolinary (1851–1943), zasługują na uwagę. Pierwszy z nich, mieszkający w Przemyślu, był radnym miejskim i powiatowym, prezesem wielu organizacji miejskich
(m.in. Izby Adwokackiej, Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, Towarzystwa
Dramatycznego, Towarzystwa Przyjaciół Nauk), współzałożycielem i długoletnim prezesem struktur galicyjskiej endecji, wreszcie posłem do Sejmu Krajowego we Lwowie i Sejmu Ustawodawczego (1919–1922). Drugi, Apolinary, lekarz i propagator zdrowego trybu życia, aktywny jako współpracownik licznych
gazet, w tym lwowskiego „Słowa Polskiego”, był założycielem i kierownikiem
zakładu przyrodoleczniczego w Kosowie koło Kołomyi. W przemyskim domu
Leonarda, zwanym „Ambasadą Polską”, zbierała się śmietanka życia politycznego i kulturalnego Galicji; w Kosowie – u Apolinarego leczyli się biskupi, profesorowie wyższych uczelni, pisarze czy politycy. Rodziny obu braci były mocno
ze sobą zżyte, a synowie (Władysław, syn Leonarda, oraz Wit, syn Apolinarego)
byli znanymi specjalistami z zakresu historii literatury angielskiej.
1
Zob. szerzej: A. Denis, T. Pudłocki, Rodzina Tarnawskich – trzy pokolenia absolwentów Gimnazjum i Liceum im. J. Słowackiego w Przemyślu, „Rocznik Gimnazjalny. I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu” 2002 [2003], nr 6 (85), s. 248–255; A. Denis, Jerzy
Fryderyk Tarnawski, „Rocznik Gimnazjalny. I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego
w Przemyślu” 2003 [2004], nr 7 (86), s. 233–236; N. Tarkowska, Lecznica narodu. Kulturotwórcza rola Zakładu Przyrodoleczniczego doktora Apolinarego Tarnawskiego w Kosowie na Pokuciu
(1893–1939), Kraków 2016; J. Starnawski, Wit Tarnawski, [w:] Słownik badaczy literatury polskiej, t. 8, red. J. Starnawski, Łódź 2006, s. 261–263; T. Pudłocki, Będziemy działać... Wincenta
Tarnawska w służbie niepodległości Polski, Kraków 2013; idem, Tarnawska Eugenia, [w:] Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski południowo-wschodniej, red.
A. Meissner i K. Szmyd, Rzeszów 2011, s. 420–421; idem, Tarnawski Leonard Michał, [w:] Przemyski słownik biograficzny, t. 2, red. L. Fac, T. Pudłocki, A. Siciak, Przemyśl 2011, s. 147–159;
idem, Tarnawski Władysław Hubert, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2004, nr 22, s. 207–216; idem,
Władysław Tarnawski; dzieciństwo i młodość, „Rocznik Przemyski” 2001, t. 37, z. 1: Literatura
i Język, s. 77–88; idem, Władysław Tarnawski. Cz. II. Przemyśl, lata przełomu, „Rocznik Przemyski” 2002, t. 38, z. 1: Literatura i Język, s. 67–78; idem, Władysław Tarnawski. Cz. III. Przemyślanin w drodze do katedry uniwersyteckiej, „Rocznik Przemyski” 2004, t. 40, z. 3: Literatura i Język,
s.71–92; idem, Władysław Tarnawski. Cz. V. Ostatnie lata, „Rocznik Przemyski” 2005, t. 41, z. 3:
Literatura i Język, s. 97–107; idem, Związki Władysława Tarnawskiego z Przemyślem w czasie jego
profesury we Lwowie, „Rocznik Przemyski” 2006, t. 42, z. 3: Literatura i Język, s. 87–94; idem,
Władysław Tarnawski wobec wizyty G. K. Chestertona we Lwowie i w Przemyślu, „Rocznik Przemyski” 2007, t. 43, z. 3: Literatura i Język, s. 89–94; idem, Z zapomnianych artykułów Władysława
Tarnawskiego, „Rocznik Przemyski” 2003, t. 39, z. 1: Literatura i Język, s. 91–95; idem, Z dziejów
pewnej przyjaźni – relacje Władysława Tarnawskiego z Kornelem Makuszyńskim, „Rocznik Przemyski” 2008, t. 44, z. 3: Literatura i Język, s. 67–71; idem, Trudna rzeczywistość. Listy Władysława
Tarnawskiego z więzienia do rodziny (lata 1947–1948), „Rocznik Przemyski” 2015, t. 51, z. 2 (19):
Literatura i Język, s. 111–124.
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Do tej pory niewiele wiadomo na temat losów rodziny Leonarda podczas
pierwszych wojennych miesięcy, poza tym, że przebywał on wraz z żoną Wincentą i córką Jadwigą w Wiedniu, uczestnicząc w pracach tamtejszej Izby Adwokackiej. Okoliczności, w jakich znalazł się Apolinary wraz ze swoimi najbliższymi, próbowała wyjaśniać Natalia Tarkowska. I właśnie tego momentu dotyczy
cytowane źródło.
Listów Leonarda Tarnawskiego, pomimo jego ogromnej aktywności polityczno-społecznej, zachowało się bardzo mało. Ten, pochodzący z czasów I wojny
światowej i to pisany w Wiedniu, tym bardziej warty jest upowszechnienia. Znajduje się on w bardzo dobrym stanie w zbiorach Allgemaines Verwaltungsarchiv
w Wiedniu (OeStA KA Zst Km KUA 1915 sig. 29, 16 519). Jest próbą ingerencji
Leonarda na rzecz niesłusznie uwięzionego i przetrzymywanego w obozie Marmaros-Sziget2 brata Apolinarego.
Starszy z braci Tarnawskich próbował przekonać władze o niewinności młodszego. Krótko opisał jego zasługi, przede wszystkim na polu propagowania zdrowego trybu życia, podkreślając że Apolinary, nie najmłodszy wiekiem w chwili
aresztowania, poświęcił się leczeniu ludzi i nauce. Zaznaczył zarazem, że brat
mógł stać się ofiarą miejscowej, okolicznej ludności ruskiej. Natalia Tarkowska,
powołując się na słowa samego Apolinarego, wyjaśniła, że do jego uwięzienia
przyczynili się raczej miejscowi Żydzi niż Rusini (Ukraińcy) – jak sugeruje Leonard w liście do władz3. Aby wzmocnić swoją argumentację, Leonard wyjaśniał,
że sam był człowiekiem godnym zaufania i lojalnym wobec państwa, cieszącym
się poważaniem nie tylko w lokalnym środowisku, ale u przełożonych, o czym
miały świadczyć pełnione przez niego liczne funkcje urzędowe i społeczne, które
wymienił.
Warstwa językowa listu pozwala wysnuć kilka interesujących wniosków dotyczących nadawcy tekstu oraz jego sytuacji. Autor stosuje wielokrotnie wtrącenia,
co pozwala domniemywać, że był dobrym mówcą i miał tendencję do stosowania
dygresji. Z punktu widzenia czytelnika odbiór tekstu jest jednak przez ten fakt
znacznie utrudniony, ponieważ często występujące bardzo długie zdania wielokrotnie złożone, których poszczególne części korespondują ze sobą wzajemnie,
są od siebie oddalone oraz poprzeplatane dodatkowymi informacjami. Ponadto zdania wielokrotnie złożone sprawiają, że można odnieść wrażenie, jakoby
miało się do czynienia z tekstem mówionym. Co więcej, można domniemywać,
że autor pisząc w obronie brata, miał bardzo emocjonalny stosunek do sprawy,
Miejscowość ta (obecnie Sighetu Marmației w Rumunii; po węgiersku Máramarossziget, po
polsku Syhot Marmaroski) kojarzona jest głównie jako miejsce internowania polskich legionistów
w ostatnich miesiącach I wojny światowej – zob. szerzej: P. Stawarz, Internowanie oraz proces
żołnierzy legionowych w Marmaros-Sziget w roku 1918 – we wspomnieniach księdza pułkownika
Józefa Panasia – kapelana II Brygady Legionów Polskich, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia
Historica” 2014, z. 92, s. 83–105.
3
Zob. szerzej: N. Tarkowska, op. cit.,, s. 44–47.
2
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co zdaje się potwierdzać tekst poprzez uwagi o charakterze osobistym. W liście
można zaobserwować również nieliczne błędy ortograficzne (np. Russich zamiast Russisch), gramatyczne i stylistyczne, które wobec bardzo bogatej warstwy
leksykalnej nie umniejszają poziomowi niemczyzny, a jedynie sugerują, że autor
pisał tekst pod wpływem emocji i w pośpiechu. Należy również wspomnieć, że
stosowana przez autora pisownia jest charakterystyczna dla języka niemieckiego
sprzed reformy w 1901 roku, mimo że tekst został napisany w 1914 roku.
Źródło podaje się z zachowaniem oryginalnej pisowni po niemiecku, a także
– dla wygody czytelnika nie posługującego się tym językiem – z tłumaczeniem
na język polski.
* * *
Leonard Tarnawski
Advocat aus Przemyśl
dz. in Wien, VII Neubaugasse
No. 29, II Etage, ThNo. 23
bittet in Sachen
seines verhafteten
Bruders Dr. Apolinar Tarnawski
An
das Hohe k. u. k. Kriegsministerium in Wien
Wien den 19. November 1914
Mein Bruder Dr. Apolinar Tarnawski; Eigentümer der Naturheilanstalt
in Kosów in Galizien, wurde vor einigen Wochen, nach Zurücktreibung des Feindes aus dieser Gegend, in Folge einer Denuntiation verhaftet und nach Marmaros
Sziget gebracht.
Der Verhaftete, ein Pole, röm.-kat. Religion, 63 Jahre alt, ist ein Mann der
Wissenschaft, gehörte keiner Partei an, hat mit der Politik nichts zu thun gehabt,
arbeitete seit Jahren an der Verbesserung seines eigenen Naturheilsystems und
diente einzig und allein seiner Idee, welche darin besteht, die infolge der Überspannung und schlechter Lebensweise nervös gewordene und, seiner Meinung
nach, abgeartete, jetzige Generation, durch Rückkehr zur Natur, der Lebenslust
und Lebenskraft wiederzugeben und selbe fähig zu machen, dass sie den Krankheiten widersteht. Seine Heilmetode bahnte sich Ruhm nicht nur in Galizien und
der nahen Bukowina aber auch über die Gränzen dieser Länder, so dass in die
Anstalt Kurgäste aus Russisch Polen, Russland, ja sogar aus Asien und Afrika
kamen.
Die Verhaftung dieses alten Mannes, eines Naturforschers und Menschenfreundes, den Niemand ein Verbrechen zu begehen, für fähig erachten könnte,
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der nach dem Ausbruche des Krieges seine Anstalt samst Einrichtung und trotz
des vorgesüchten Alters seine Kräfte dem Rothen Kreuze zur Verfügung stellte,
hat ungeheueres Aufsehen in Galizien und Bukowina, in den breitesten Kreisen
der Polen erregt und überall herrscht die Meinung, dass man im gegebenen Falle
mit nichts als mit Hasse gegen einen von weit bekannten Polen und seiner Privatsache zu thun hat.
Ich als Bruder des Verhafteten erinnere mich wohl daran, dass er sich öfters
über die feindliche Gesinnung der ruthenischen Bevölkerung beklagte, er musste
von dieser Seite Schikanen ertragen, obwohl seine Anstalt nach dem entlegenen
Winkel Galiziens einen beträchtlichen Wohlstand zwischen die dortige Bevölkerung brachte.
Ich Endes gefertigter glaube über jeden Zweifel bezüglich meiner österreichischen Loyalität zu stehen; als Advocat, Präsident der Advocatenkammer, Vicepräses des Bezirksrates in Przemyśl, in meinem Amte von Seiner Majestät bestätigt als durch die Statthalterei ernanntes Mitglied des städtischen Beirates geniesse ich in dieser Hinsicht volles Vertrauen der Behörden, die über mir stehen und
ich übernehme jede Verantwortung für meinen Bruder Dr. Apolinar Tarnawski,
bürge für seine loyale österreichische Gesinnung und nachdem ich der Meinung
bin, dass meinem Bruder durch falsche Denuntiation ein sehr grosses nicht gut zu
machendes Leid zugefügt worden ist, stelle ich hiermit die ergebene Bitte.
Hohes k. u. k. Kriegsministerium geruhe
1. Zu bewilligen, dass die Angelegenheit des Dr. Apolinar Tarnawski nach
Wien übertragen und derselbe anher gebracht werde;
2. Zu bewilligen, dass ihm eigene Verpflegung, eine seinem Stande, Alter und
Gesundheitsanstande entsprechende Behandlung zu Theil werde;
3. Mir die Erlaubnis, meinen Bruder in Marmaros Sziget zu besuchen und zu
sprechen zu ertheilen;
4. Überhaupt die Angelegenheit zu beschleunigen zu befehlen.
Dr. Leonard Tarnawski
Tłumaczenie źródła
Leonard Tarnawski
adwokat z Przemyśla
obecnie w Wiedniu, dzielnica VII
Neubaugasse 29 m. 23, II piętro
zwraca się z prośbą w sprawie
aresztowanego brata
dr. Apolinarego Tarnawskiego
do
Wysokiego C. K. Ministerstwa Wojny w Wiedniu
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Wiedeń, 19 listopada 1914 r.
Mój brat, dr Apolinary Tarnawski, właściciel zakładu przyrodoleczniczego
w Kosowie w Galicji, przed kilkoma tygodniami, po przepędzeniu wroga z tej
okolicy, został w skutek donosu aresztowany i przewieziony do Marmaros Sziged.
Aresztowany, Polak, wyznania rzym.-kat., lat 63, jest człowiekiem nauki, nie
należał do żadnej partii politycznej4, nie miał nic wspólnego z polityką, od lat
pracował nad udoskonalaniem własnych naturalnych metod leczniczych i służył
wyłącznie swojej własnej idei mającej na celu odzyskanie chęci i siły do życia
oraz przywrócenie zdolności samodzielnego zwalczania chorób wynikających
z nadmiernego napięcia i nerwowości pośród obecnej, jego zdaniem zdziwaczałej, generacji oraz złego trybu życia. Jego metoda lecznicza zdobyła sławę nie
tylko w Galicji i na pobliskiej Bukowinie, ale także poza granicami tych krajów,
w wyniku czego do uzdrowiska przybywali kuracjusze z Polski rosyjskiej5, Rosji,
a nawet z Azji i Afryki.
Aresztowanie tego starszego człowieka, przyrodnika i przyjaciela ludzi, którego nikt nie mógłby posądzić za zdolnego do popełnienia przestępstwa, który
po wybuchu wojny, mimo swojego podeszłego wieku, oddał się do dyspozycji
Czerwonego Krzyża, udostępniając całe swoje uzdrowisko wraz z wyposażeniem, wywołało ogromne poruszenie w Galicji i na Bukowinie wśród najszerszych kręgów polskich, wobec czego panuje pospolity pogląd, że w niniejszym
przypadku mamy do czynienia z niczym innym, jak tylko z nienawiścią wobec
tego powszechnie znanego Polaka i jego kwestii prywatnej.
Ja, jako brat aresztowanego, dobrze pamiętam, że często skarżył się na wrogie
poglądy ludności ruskiej i musiał znosić szykany z ich strony, choć jego uzdrowisko przynosiło znaczący dobrobyt miejscowym zamieszkującym ten odległy
zakątek Galicji.
Kończąc, ufam, że moja austriacka lojalność nie budzi żadnej wątpliwości, jako adwokat, przewodniczący Izby Adwokackiej, wiceprezes Przemyskiej Rady Powiatowej, zatwierdzony na swoim urzędzie jako członek rady
miejskiej przez Jego Majestat i mianowany przez namiestnictwo, cieszę się
w tym względzie pełnym zaufaniem władz stojących nade mną, przejmuję pełną odpowiedzialność za mojego brata, dr. Apolinarego Tarnawskiego, ręczę za
jego lojalne austriackie poglądy i, ponieważ jestem zdania, że mojemu bratu
poprzez fałszywy donos wyrządzono wielką krzywdę, składam niniejszym tę
uniżoną prośbę.
Wnoszę, aby Wysokie C. K. Ministerstwo Wojny raczyło
4
Sympatie Apolinarego zdecydowanie leżały po stronie endecji, podobnie jak brata Leonarda
i bratanka Władysława.
5
Tłumaczenie: Russisch Polen – oczywiście chodzi o Królestwo Polskie.
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1. zgodzić się przenieść sprawę dr. Apolinarego Tarnawskiego i jego samego
do Wiednia;
2. przyznać mu własne wyżywienie oraz zapewnić mu odpowiadające jego
stanowi, wiekowi i kondycji zdrowotnej traktowanie;
3. udzielić mi pozwolenia na odwiedzenie brata w Marmaros Sziget i rozmowę z nim;
4. nakazać przyspieszyć niniejszą sprawę.
Dr Leonard Tarnawski
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STOSUNKI SANITARNE W OBOZIE DLA JEŃCÓW
I INTERNOWANYCH W PIKULICACH
NA PRZEŁOMIE 1919 I 1920 ROKU
W RELACJI UKRAIŃSKIEGO OFICERA
Abstract
Sanitary conditions in a POW camp in Pikulice at the end of 1919
and the beginning of 1920 in a Ukrainian officer’s account
This article presents an account of an anonymous officer of the Ukrainian Galician Army (UGA)
from the POW camp in Pikulice at the end of 1919 and the beginning of 1920. The author focuses
on discussing the living conditions in the camp, particularly from the point of view of hygiene.
The camp was swept by typhus and dysentery epidemics, which killed several hundred soldiers
and officers of the UGA. The account was written in Ukrainian, probably for the Ukrainian Civic
Committee in Lviv and also in order to preserve the memory of the hardships of life in captivity.
Key words: Pikulice, POW camp, the Ukrainian Galician Army, epidemic, Polish-Ukrainian war
Słowa kluczowe: Pikulice, obóz jeniecki, Ukraińska Armia Galicyjska, epidemia, wojna polsko-ukraińska

Dzieje obozu dla jeńców i internowanych w Pikulicach nie doczekały się jak
dotąd wyczerpujących badań. Wiedza na jego temat jest rozproszona po monografiach i artykułach przyczynkarskich, w pracach m.in. Zbigniewa Karpusa1,
Aleksandra Kolańczuka2, Lecha Wyszczelskiego3, Mykołya Pawlenko4. Mimo
tego zachodzi potrzeba dalszego badania jego dziejów.
Obóz jeńców nr 4 w Pikulicach został zorganizowany w lipcu 1919 roku5.
Był on odpowiedzią na gwałtownie wzrastającą liczbą jeńców z Ukraińskiej ArZ. Karpus, Jeńcy i internowani rosyjscy i ukraińscy w Polsce 1918–1924, Toruń 1997.
O. Колянчук, Інтерновані і полонені українці в Пикуличах, „Перемиські дзвони” 1994, nr
2 (16), s. 2–5; idem, Українці в таборах Перемишля (1918–1921), „Пам’ятки України” 1995,
nr 3, s. 112–117; idem, Nekropolie i groby uczestników ukraińskich walk niepodległościowych
w latach 1917–1921, Przemyśl 2003, s. 326.
3
L. Wyszczelski, Jeńcy wojny polsko-rosyjskiej 1919–1920, Warszawa 2014.
4
М. Павленко, Українські військовополонені й інтерновані у таборах Польщі,
Чехословаччини та Румунії: ставлення влади і умови перебування (1919–1924 рр.), Київ 1999.
5
L. Wyszczelski, op. cit., s. 271–272.
1
2
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mii Galicyjskiej (dalej UAG), wziętych do niewoli w czasie walk po przegranej
przez wojska ukraińskie tzw. ofensywy czortkowskiej (7–28 czerwca 1919 roku).
W wyniku wygranej Wojsko Polskie wyparło siły ukraińskie za Zbrucz6. Obóz
został zorganizowany w byłych koszarach jednostek armii austro-węgierskiej7.
Pikulicki obiekt nie był pierwszym służącym temu celowi, a znajdującym się
w Przemyślu. Przed nim, od początku wojny polsko-ukraińskiej, funkcjonowały obiekty w koszarach 10 p.p. austriackiej na Zasaniu oraz na Bakończycach.
Pełniły one głównie funkcje stacji rozdzielczych, z których po upływie kilku,
kilkunastu dni transporty powinny być kierowane do obozów znajdujących się
w głębi kraju8. Przez obóz jeńców nr 4 przewinęło się kilkanaście tysięcy oficerów i żołnierzy z UAG, Armii URL oraz (od 1920 roku) z Armii Czerwonej.
Należy podkreślić, że tak zwani „petlurowcy” przebywali tu w charakterze internowanych, nie zaś jeńców (szczególnie po listopadzie 1920 r.). Zimą przełomu
1920 i 1921 roku obóz zmieniał swój charakter właśnie na obóz internowanych;
czerwonoarmiści byli sukcesywnie wysyłani do innych miejsc w celu koncentracji; pozostawali sami żołnierze z Naddnieprza9. W marcu 1921 roku zapadła
decyzja o przeniesieniu oddziałów Armii URL do Częstochowy oraz Kalisza, co
zostało szybko wykonane i obóz opustoszał10. Zlikwidowany został formalnie 10
sierpnia 1921 roku11.
Warunki pobytu w obozie nie należały do najlepszych. Brakowało wszystkiego: żywności, środków sanitarnych, odzieży, obuwia, pościeli. Związane to było
z bardzo trudną sytuacja aprowizacyjną młodego państwa polskiego, odbudowującego się powoli ze zniszczeń wojennych, a jednocześnie zmuszonego prowadzić kolejne działania bojowe w obronie dopiero co uzyskanej niezależności. Tak
więc, polskie władze wojskowe nie były w stanie przeznaczyć większych zasobów dla jeńców i internowanych. Zauważyć jednak trzeba, że problem z aprowizacją spowodowany był niestety również przez nadużycia niektórych polskich
oficerów z obsady obozu (kradzieże mięsa)12.
Prezentowana poniżej relacja nieznanego z imienia ukraińskiego oficera jest
cennym dokumentem ilustrującym stan obozu w najbardziej tragicznym jego mo6
W czasie walk wzięto do niewoli do 10 tys. żołnierzy ukraińskich. M. Klimecki, Czortków
1919, Warszawa 2000, s. 169.
7
Należy dodać, że również wcześniej, w czasie wojny światowej, władze austriackie umieściły
tu obóz, w którym przebywali m.in. Włosi.
8
O. Колянчук, Українцi в таборах Перемишля, в: Перемишль i перемиська земля
протягом вiкiв, т. 1, Перемишль – Львiв 1994, s. 178–179.
9
L. Wyszczelski, op. cit., s. 273.
10
O. Колянчук, Українцi в таборах Перемишля, s. 185.
11
L. Wyszczelski, op. cit., s. 273
12
Patrz: niniejsza relacja, s. 26. Również o tym w „Nowinach Poniedziałkowych” z 1 grudnia 1919 roku oraz w Красноармейцы в польском плену. Сборник документов (под ред. Н.Е.
Елисеевой, З. Карпуса, Г.Ф. Матвеева, К.К. Миронова, В. Рeзмера, Е. Росовскией и Н.С.
Тархова, Москва 2004, док. ном. 34, s. 118–119).
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mencie – w okresie epidemii tyfusu i czerwonki. Trawiły one niemal całą ówczesną
Europę. Przyczynami pojawienia się ognisk tych chorób były złe warunki sanitarne
oraz słabe wyżywienie (o czym już wspomniałem), a także fakt, że często do obozu
trafiały już osoby chore. Epidemia wybuchła prawdopodobnie we wrześniu 1919
roku, lecz na sile przybrała w następnych miesiącach. Pogłoski szybko przedostały
się do przemyskiej opinii publicznej. Już wówczas dziennie miało umierać po kilka
osób13. Szczególnie tragiczne były listopad i grudzień 1919 roku. Dziennie umierać
miało kilkadziesiąt osób. O sytuacji w obozie zgodnie informowały zarówno polskie („Nowiny Poniedziałkowe”), jak i ukraińskie gazety („Wpered”, „Ukrajińśki
Hołos”)14. Dowództwo WP zdawało sobie sprawę z wagi problemu. Obóz wizytował przedstawiciel Komisarza Rządowego ds. PCK, a w oficjalnym meldunku
można było przeczytać: „[…] w Pikulicach umiera dziennie przeciętnie piętnastu
do dwudziestu pięciu jeńców na czerwonkę. Kroki naprawcze podjęto”15. Jedną
z decyzji było usunięcie komendanta obozu (płka Mariana Haralewicza, który
zresztą sam zachorował), całkowite zamknięcie obozu dla nowych transportów,
podjęcie kwarantanny oraz wywiezienie grup zdrowych bądź ozdrowiałych do
obozu w Szczypiornie16. Epidemię udało się zwalczyć, skutki jednak były tragiczne – zmarło kilkuset jeńców. Wymownie świadczy o tym artykuł z „Nowin Poniedziałkowych” z 1 grudnia 1919 roku, gdzie podawano, że pogrzebano wówczas
82 jeńców i internowanych zmarłych w tym samym dniu17. Nawet jeśli była to
wiadomość wyolbrzymiona, uzmysławia nam to skalę śmiertelności w Pikulicach
zimą przełomu 1919 i 1920 roku.
Prezentowana poniżej relacja przybliża szczegóły z tego dramatycznego
okresu. O autorze nie można powiedzieć zbyt wiele – był jednym z oficerów
przebywających w Pikulicach. Niewykluczone, że był jednym z wymienionych
w tekście żołnierzy; w każdym razie informacje autora zdradzają dobrą orientację
w środowisku przebywającego tam korpusu oficerskiego UAG. Styl wskazuje na
osobę dość dobrze wykształconą (co najmniej na poziomie średnim), używającą
bogatego i barwnego języka. Relacja dotyczy wydarzeń z dwóch miesięcy – listopada i grudnia 1919 roku, kiedy epidemia zbierała największe żniwo. Autor
koncentruje się na podaniu informacji w głównej mierze dotyczących żywienia,
stanu sanitarnego i rozwoju tyfusu oraz czerwonki w obozie; codziennemu życiu
uwięzionych tam osób poświęca znacznie mniej uwagi. Taka konstrukcja została przyjęta zapewne od razu z myślą o „pamiątce dla następnych pokoleń”, jak
również jako tekst pomocniczy dla Ukraińskiego Komitetu Obywatelskim we
Lwowie, który zajmował się pomocą jeńcom i internowanym oraz kolekcjonował
relacje dotyczące ważnych wydarzeń w obozie. Być może od początku autor pla„Wpered” 1919, nr 91 [12 września].
Ibidem, 1919, nr 144 [13 listopada].
15
L. Wyszczelski, op. cit., s. 272.
16
Ibidem, s. 272–273.
17
„Ukrajińśki Prapor” 1919, nr 36 [12 grudnia].
13
14
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nował tak obszerną pracę właśnie na potrzeby wymienionego komitetu. Należy
zauważyć, że jest ona bardzo subiektywna – pisana jest z ukraińskiego punktu widzenia. Autor kreśli w niej całe rozgoryczenie z powodu niewoli, a także
(może przede wszystkim) nienawiść w stosunku do Polaków, których obwinia za
wszystkie złe rzeczy, jakie wydarzyły się w obozie. Prawdą jest, że obóz był źle
zarządzany i brakowało w nim wielu podstawowych rzeczy, niemniej tekst napisany jest dość emocjonalnie. Trudno się dziwić – autor opisywał zastaną rzeczywistość na bieżąco, będąc świadkiem choroby i śmierci wielu swoich kolegów
i współtowarzyszy. Jednak odrzucając antypolską retorykę można stwierdzić, że
jest to źródło bardzo wartościowe i wiele wnosi do poznania najbardziej tragicznych momentów w dziejach pikulickiego obozu.
Oryginał tekstu znajduje się w Centralnym Państwowym Historycznym Archiwum Ukrainy we Lwowie (fond 462, opis 1, jednostka 60, karty 25–34). Jest
to maszynopis, stanowiący odpis oryginału. Źródło jest czytelne za wyjątkiem
kilku zasygnalizowanych miejsc. Relacja została napisana w języku ukraińskim,
na potrzeby niniejszej edycji została przeze mnie przetłumaczona oraz opatrzona
przypisami i komentarzami. Tekst zostaje wydany in extenso, nie zaistniała potrzeba dokonywania jakichkolwiek skróceń.
***
AVE „POLONIA”. Morituri te salutant!
(z notatek Pikulic)18
Obóz jeńców i internowanych w Pikulicach19
Obóz Pikulice
(napisane w listopadzie i grudniu 1919 roku w obozie w Pikulicach przez
jednego z więzionych
oficerów wojska ukraińskiego)
Poświęca się G.K we Lwowie20
15 XI 1919
Obóz jeńców w Pikulicach (3 km od Przemyśla) to dawne austriackie koszary
artylerii.
W barakach są nasi jeńcy, jeńcy bolszewiccy i dużo internowanych spośród
naszej inteligencji i chłopów, jak również dużo internowanych cudzoziemców.
Karta nr 25.
Karta nr 26.
20
Najprawdopodobniej chodzi o Ukraiński Komitet Obywatelski (stąd skrót G. K. = Gorożański Komitet).
18
19
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Siedzą tu Czesi, Niemcy ze spornego terenu Śląska i Ziemi Cieszyńskiej, których
polskie władze usunęły przed plebiscytem, są tu nawet i polscy żołnierze internowani za różne przestępstwa przeciw państwu polskiemu, jak szerzenie bolszewickiej propagandy, zarzut „zdrady stanu”21 i zdrady przeciw sile zbrojnej Państwa
Polskiego itd.22
To [są] przeciętne zarzuty, za które pokutują byli obrońcy „polskości” Lwowa
(jak kpt. Mazur23).
Spomiędzy naszej inteligencji są tu: o. Kliwiuk24 z Jazłowca, o. Kałużniacki
(w ostatnich dniach zmarł na tyfus) z Drohobycza – Popielach25, o. dziekan Kowalski z Gródka Jagiellońskiego26, o. Makar27. Oprócz tego około 40 osób, różnego rodzaju doktorów, profesorów, inżynierów, nauczycieli i urzędników.
Między naszymi internowanymi są nawet i dziewczęta (Marusia Durpakiwna28 itd.). Wszyscy oni mają bardzo nieistotne zarzuty, a jeśli są jakieś, w większej części [są] bez żadnych dowodów29, zwykłe donosy złośliwych ludzi. Bywają oni internowani czasem [i] bez żadnych [zarzutów]. Niektóre zarzuty bywają
nawet po prostu śmieszne. Tak na przykład Marusia Durpakiwna (16-letnia) była
internowana za to, że spowodowała odwrót polskich wojsk spod Chodorowa (czy
nie jest to śmieszne?). Dziekan Kowalski, starzec 76-letni, siwy jak gołąb, był
internowany po prostu za to, że [był] trochę bardziej poważną osoba, zauważoną
przez polskie władze w Gródku. I tak to szło w nieskończoność.
Życie w izolacji [jest] jednostajne. Wśród chłopów bardzo częste [są] przypadki tyfusu plamistego i czerwonki. Wśród oficerów wybucha okresowo, ograniczana dzięki różnym środkom leczniczym nabytym za własne pieniądze, świadomości i ostrożności oraz tamtym środkom dezynfekcyjnym, które [oni] niemal
w nadmiernej ilości zużywali i skrapiali ściany, podłogi, a nawet i łóżka i sienniki, na których spali. [Chorzy] byli to głównie nowoprzybyli, którzy nie zaznali
jeszcze szczęścia w polskiej niewoli, którzy nie przechodzili żadnych chorób,
a głównie tyfusu. Między internowanymi, głównie między chłopami i robotnikami, śmiertelność równa się procentowi śmierci między szeregowcami. Dziennie
Słowo napisane w języku polskim.
Wyrażenie napisane w języku polskim.
23
Nie udało się ustalić dokładnych danych – w latach 1918–1921 w WP służyło 7 oficerów
o nazwisku Mazur w stopniu kapitana.
24
o. Eliasz Kliwak (ur. 1880) – wyświęcony w 1906 roku, w 1914–1921 administrator
w Jazłowcu.
25
o. Ignacy Kałużniański (1860 – 26.12.1919) – proboszcz w Popielach koło Drohobycza,
zmarł w obozie.
26
o. Aital Kowalski (1862–1825) – wyświęcony w 1886 roku, od 1893 proboszcz w Nowosiółkach Gościnnych, od 1908 dziekan komarniański.
27
Nie udało się ustalić dokładnych personaliów duchownego. W omawianym okresie żyło
trzech swiaszczenników o tym nazwisku.
28
Bliższych danych nie udało się ustalić.
29
Koniec karty nr 26; początek karty 26 bis – błędna paginacja.
21
22
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umiera około 80 spomiędzy chłopstwa. Umierają zarówno Ukraińcy, jak i bolszewicy. W ostatnich dniach zachorowalność zaczęła znacznie wzrastać pomimo
mrozów i zmniejszonego stanu [liczebnego] jeńców i internowanych. W połowie listopada stan [liczebny] jeńców i internowanych wynosił 2400 osób, to jest
samych Ukraińców. Ogólny stan [liczebny] obozu wynosił 9450 osób (stan ten
podano wedle ksiąg ewidencyjnych obozu pikulickiego). Ludzie giną jak muchy.
O śmiertelności w tutejszym obozie, o bardzo złych stosunkach aprowizacyjnych i o coraz częstszych kradzieżach w tutejszej prowianturze dużo pisały nawet i polskie gazety, a głównie tutejsze: przemyski „Przegląd Poniedziałkowy”,
a oprócz tego „Peremyszski Ukraińśki Gołos”30.
Aresztowano oficera aprowizacyjnego porucznika Więckowskiego31. Barak
dla internowanych i oficerów to prymitywny budynek z kilkoma wielkimi pokojami. W takim jednym pomieszczeniu mieści się32 28 oficerów ukraińskich. Teraz
śpią [oni] na słomianych siennikach na ziemi, przedtem i tego nie było. Wszyscy
oficerowie spali na gołej podłodze, ten był szczęśliwy, kto spał chociaż na świstku słomy, za którą trzeba było drogo płacić u tutejszych sierżantów. Za opłatą
20 koron można było dostać trochę słomy do spania. W pokoju [był] jeden stół
i dwie ławki, oprócz tego piec żelazny, to [były] wszystkie ozdoby pokoju. Wikt:
dwa razy dziennie herbata, a raczej nie słodzona ciepła woda, na obiad zazwyczaj
rosół dość możliwy i mięso, czasem mięsa nie było. Zazwyczaj mięso zastępują
śledziami. Wszystkie niedostatki trzeba pokrywać z własnej kieszeni. To jednak
wikt jedynie dla oficerów.
Znacznie gorszy jest [wikt] dla internowanych, a całkowicie niemożliwy dla
szeregowców. Ci ostatni to najnieszczęśliwsi ludzie na świecie. Być może nikt nie
był w tak skrajnym położeniu bez wyjścia, jak ci ostatni – nikt, kto był w polskiej
niewoli. Mówią, że kto przejdzie Brześć Litewski33 albo Pikulice, ten ma pewnie
całkiem odpuszczone wszystkie swoje grzechy i przewiny. Brak opału w zimie
daje się znacznie odczuwać. U oficerów i inteligencji [opał] był pod tym względem
nieco lepszy, jednakże dla szeregowych niemal całkowicie niewystarczający.
Pomieszczenia dla nich to zwyczajne stajnie z betonową podłogą. W takim
pomieszczeniu, gdzie mogło zmieścić się najwięcej 150 ludzi, mieściło się po
500. Spali oni wszyscy na gołych pryczach, jeden na drugim jak śledzie w beczkach. W następstwie tego smród był niemożliwy. To jedna z najgłówniejszych
przyczyn tak szybko rozszerzającej się epidemii.
30
Chodzi raczej o polskojęzyczne „Nowiny Poniedziałkowe” (gazetę o poglądach socjalistycznych) oraz wydawany przez ukraińskich narodowców w języku ukraińskim „Ukraiński Hołos”.
31
Być może chodzi o por. gosp. Tadeusza Więckowskiego (ur. 1894). O tym wydarzeniu napisały przemyskie „Nowiny Poniedziałkowe” z 1 grudnia 1919 roku.
32
Początek karty nr 27.
33
Obóz w Brześciu Litewskim był uważany za najgorszy w polskim systemie obozowym. Warunki przebywania jeńców ukraińskich były straszne. Szerzej zob.: E. Wiszka, Brześć Litewski.
Obozy jeńców i internowanych 1919–1921, Toruń 2010.
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Oprócz tego odczuwalny był kompletny brak odzieży i obuwia u jeńców.
Mimo tego gołych i bosych wyganiają dzień w dzień, czasem kilometrami, daleko na różnego rodzaju roboty. Przy tym znęcają się nad nimi i biją ich. Były
nawet z tej przyczyny wypadki śmierci. (Jednego razu przy pracach przy moście
pod Przemyślem polski posterunek zastrzelił dwóch strzelców).
Wracam do oficerów. Ich nazwiska: sotnik Wisłockij34, porucznik Pasławskij35, chorąży Mriglot36, chorąży dr. Zachidnyj37, chorąży Konrad Stefan38, chorąży Jurij Szeparowicz39 (ranny w głowę i rękę), porucznik Wieligorski40, chorąży
Szawała41, chorąży Ostap Hankiewicz42, chorąży Roman Lewicki43 i porucznik
Nestor Dobrianskij44. Oprócz tego lekarze: sanitarni podporucznicy – Kusznir45,
Jaremko46 i Jakubowicz47, co brali aktywny udział w zwalczeniu48 epidemii tyfusu i czerwonki. W końcu czetar49 baron Riling50 i dwóch Naddnieprzańców,
sotnik Czepelenko51 i chorąży Fedoriw52. Prawie wszyscy [byli] przewiezieni
z Brześcia Litewskiego, a częściowo z Brygidek. Oprócz tego jest tu kilku podchorążych. Prawie wszyscy wyżej wymienieni przebyli tyfus lub czerwonkę. Ci,
co przebyli, chodzą koło chorych na tyfus szeregowych. Nasi lekarze, chociaż
niektórzy z nich nie przechodzili tyfusu, również zajmują się chorymi, skutkiem
tego wszyscy oni (czetar Kusznir, Jaremko, Jakubowicz, [nieczytelne]) zarazili
34
Ołeksa Wysockij – sotnik UAG, pochodził ze Stupnicy pow. Sambor. W późniejszym czasie
swiaszczennik Cerkwii greckokatolickiej.
35
Alfred Pasławskij – porucznik UAG, duchowny Cerkwii greckokatolickiej.
36
Petro Mriglod (ur. 1897) – chorąży UAG, duchowny Cerkwii greckokatolickiej, od 1925 roku
proboszcz parafii Jawirki w dekanacie muszyńskim.
37
Doktor Michajło Zachidnyj (1885–1937) – adwokat z Brzeżan, działacz społeczny, jeden z filarów ruchu „Młodej Ukrainy” w tym mieście. W okresie ZURL komisarz powiatowy oraz redaktor
„Bereżanśkich Wisti”. W okresie II RP poseł na sejm i działacz partii „Praca”.
38
Konrad Stiepan (1900–1990) – ukraiński dziennikarz, felietonista, działacz społeczny. Walczył w szeregach Legionu USS, a następnie UAG. W okresie międzywojennym uczył w szkołach
średnich. W czasie II wojny światowej członek redakcji „Ukraińskich Wisti”. Zmarł w USA.
39
Jurij Szeparowycz (1897–1973) – ukraiński wojskowy. W czasie I wojny światowej podoficer
Legionu USS. W czerwcu i lipcu 1919 roku dowódca sotni szturmowej 1 Brygady USS, ciężko
ranny 13 lipca 1919 roku w boju pod Sadkami. Zmarł w USA.
40
Iwan Wieligorśkij – porucznik UAG, profesor prywatnego gimnazjum ukraińskiego towarzystwa „Ridna Szkoła” w Horodence.
41
Jarosław Szawała – chorąży UAG.
42
Ostap Hankiewicz – chorąży UAG, swiaszczennik Cerkwii greckokatolickiej.
43
Roman Lewickij – chorąży UAG.
44
Nestor Dobrianskij – porucznik UAG.
45
Iwan Kusznir – podporucznik UAG, swiaszczennik z greckokatolickiej diecezji przemyskiej.
46
Iwan Jaremienko – podporucznik UAG, swiaszczennik.
47
Wołodymir Jakubowycz – sotnik UAG, swiaszczennik.
48
Początek karty nr 28.
49
W języku polskim – podporucznik.
50
Herman Riling – baron (z Austrii?), czetar UAG.
51
Roman Czepelenko – sotnik Armii URL, swiaszczennik prawosławny z Połtawy.
52
Iwan Fedoriw – chorąży Armii URL, swiaszczennik prawosławny z Wołynia.
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się tyfusem. Nie było żadnej pomocy od polskich władz. Nie dostarczano żadnych środków leczniczych. Kilka najbardziej potrzebnych dostarczył nam nasz
[Ukraiński] Komitet Obywatelski. To zasługa głównie pp. Kunikowoj53 i Kołodijewoj54 (później padły ofiarą swojego poświęcenia) z przemyskiego Komitetu
Obywatelskiego. One to porozumiewały się z lwowskim Komitetem, dostarczały obdartym nieszczęśliwym mieszkańcom pikulickiego obozu ubrania, a nawet
obuwie, nie mówiąc już o dostarczaniu dla chorych mleka, papierosów i ciepłej
strawy. Dzięki pomocy Komitetu Obywatelskiego niejednego z tych nieszczęśników udało się uratować od niechybnej śmierci. Głównie dla chorych na czerwonkę była pomocna herbata, co ją w wielkiej ilości dostarczał Komitet Obywatelski
pomimo przeszkód ze strony polskich władz, jakie nie tylko same nic nie pomagały, ale jeszcze zabraniały innym przychodzić z pomocą. I tak, dnia 6 grudnia
1919 r. przyszedł z D[owództwa] O[kręgu] G[eneralnego] we Lwowie rozkaz, że
zabrania się bez wyjątku wszystkim chodzić po obozie [odwiedzać obóz], nawet
i różnego rodzaju komitetom. Przy tym zabronili jeńcom i internowanym nie
tylko rozmawiać, ale i spotykać się ze swoimi najbliższymi członkami rodzin,
którzy nieraz dziesiątkami mil jechali do Pikulic, żeby zobaczyć się ze swoimi
bliskimi, którzy ginęli bez przerwy i cierpieli w pikulickim obozie. Sam obóz
[jest] otoczony potrójnym rzędem drutu, spiętego jedną wielką żelazną bramą, na
której widnieje napis: „Obóz jeńców nr 4 Pikulice”.
Oprócz tego pojedyncze budynki, a raczej baraki, są otoczone drucianą przegrodą (siatką z drutu kolczastego). Wszędzie przy wejściu i wyjściu polskie posterunki. Wszyscy oni, chociaż z wyjątkami, pełnią swoją służbę solidnie. Widać
ich wszędzie: na ścieżkach, między budynkami, przy bramach. Ich kroki obijają
się o uszy nawet w nocy, kiedy to ciemność pokrywa całe [to] schronienie śmierci. W dzień znowu tymi samymi uliczkami55 przeciągają cienie zabiedzonych
ludzi. Ich kroki [są] powolne i w ruchach widać apatię i niemoc do życia. To
żebracy, a nie ludzie.
W zimie bosi, obdarci, w łachmanach ciągną zamiecionymi uliczkami pikulickiego obozu. Wczoraj widziałem, jak jeden internowany wieśniak wyczerpany
długim pobytem w obozie upadł zemdlony. To u nas zresztą zwyczajna rzecz.
Podnieśli go, doprowadzili do przytomności i odprowadzili do szpitala. Takich
wypadków było wiele. Przez okna widać, jak tych nieszczęśliwych noszą na noszach, a też i pojedynczo prowadzą do tutejszego szpitala.
Stosunki szpitalne [są] straszne. Kto nie był w pikulickim obozie, kto nie
zobaczył tego znęcania się nad tymi nieszczęśliwymi [i] bez pomocy jeńcami,
ten i nie uwierzy. Momentami wydaje się, że tu umyślnie wszystkich tych ludzi
zamknęli w tym żywym grobie, żeby ani jeden z nich nie wyszedł na świat mięOlena Kunikowa – przewodnicząca przemyskiego Ukraińskiego Komitetu Obywatelskiego.
Maria Kołodijewa – mieszkanka Pikulic, działaczka Sekcji Samarytańskiej Związku Ukrainek w Przemyślu, w obozie zaraziła się tyfusem i zmarła.
55
Początek karty nr 29.
53
54
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dzy ludzi. Szpital to prymitywne baraki, a raczej stajnie takie [jak] w samym
obozie. Lekarza w nim żadnego nie ma. Był tam kiedyś lekarz – doktor Szenkel56, i ten zaraziwszy się tyfusem leży teraz w szpitalu w Przemyślu. Ludzie
nieokryci leżą na ziemi rzędem pod ścianą. Spod łachmanów, które okrywają
ich ciała, prześwitują żebra, zżółkła skóra i kości. Rząd szkieletów czekających na śmierć rzuca się w oczy nowoprzybyłego. Szpital to zbiornik najróżnorodniejszych chorób, rozsadnik epidemii, schronienie, gdzie największe żniwa
robi bezlitosna śmierć.
Gdzieś za oknami słychać śmiech polskich żołnierzy. „Ach, jaki on tu dziwny.
Jak gdyby on zgrzytał zębami trupiej czaszki”. U nas jest chór [i] śpiewamy czasem, żeby ułagodzić gorycz niedoli:
Rewut’ stognut’ hory chwili/ po sin’omu mori/
Płaczut’ tużat’ kozaczeńki/ u lackij niewoli57.

To nasza ulubiona pieśń, ona szeroka [i] bezgraniczna jako step ukraiński.
Ona najrzadziej oddaje ten smutek i melancholię, co otacza duszę i ciało biednego niewolnika. Oprócz tego śpiewamy jeszcze wiele strzeleckich pieśni. Czy
długo przyjdzie nam żyć w tych warunkach, nie wiemy.
1 XII 1919
Trzy dni mrozu były straszne. Mimo tego epidemia wzrasta coraz bardziej.
Dziennie umiera od 8 do 100 ludzi. Z 2800 bolszewickich jeńców pozostało 850.
I między tymi pozostałymi rozszerza się inwazja choroby. Co dnia nowe [wypadki] śmierci. Co dnia widać, jak ich niosą na noszach, podobnych do żywych
trupów. Noszą ich do tutejszego szpitala, gdzie oni powoli dogorywają. Noszą ich
na równi z naszymi.
Tu z braku miejsca i przepełnienia chorzy na tyfus i czerwonkę leżą gęsto
razem na gołej podłodze. W lepszej sytuacji na słomie, która [dzięki] temu, że jej
nie zmieniają zwyczajnie z czasem zgnije.
W tym samym improwizowanym szpitalu znajduje się zarazem trupiarnia,
gdzie ściągają coraz nowszych nieszczęśników – a pod bramami pikulickiego
obozu dzień w dzień oczekują najbliżsi. Czekają daremnie, bo nie wolno im spotykać się ze swoimi bliskimi, którzy siedzą zamknięci w obozie. Niejeden z nich
już nie żyje, wielu dogorywa w męczarniach w szpitalu, a ci, co żyją, nie mogą
spotykać się ze swoimi, bo im nie wolno. Płacz pod bramami obozu, narzekania
i niezmierzony ból na twarzach oczekujących… te codzienne sceny wydają się
przeklinać tych wszystkich, którzy są winowajcami istoty tych nieszczęść, którzy
zabawili się całkiem świadomie w katów. Kiedy te narzekania i płacz stają się za56
57

Osoba niezidentyfikowana.
Znana ukraińska piosenka na ludową melodię; słowa M. Kropiwnićkiego.
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nadto głośne, wtedy kolby i kilka strzałów rozpraszają tłum. W ostatnich dniach
między internowanymi wybuchła czerwonka. Z baraków, gdzie są pomieszczeni,
internowani wynoszą po kilka osób dziennie. Chorzy na czerwonkę prawie wszyscy umierają, bo pomocy lekarskiej żadnej nie ma. Oprócz tego nie ma żadnych
środków leczniczych – nastrój dużego napięcia tym większy, że polskie czasopisma (w obozie zostało zabronione czytanie ukraińskich) przynoszą niedobre
wiadomości z Ukrainy. Mówią nawet o aresztowaniu atamana USS [Mirona]
Tarnawskiego58. Również u nas, oficerów, wybuchła epidemia tyfusu. Trzech naszych towarzyszy wynieśliśmy do szpitala, to jest ppor. Jaremka, Kusznira i chorążego Konrada. Dwóch pierwszych to nasi medycy, którzy pierwsi padli ofiarą
swojego poświęcenia i zarazili się tyfusem. Dwóch towarzyszy z braku miejsca
leży między nami. Jeden za drugim padają ofiarą tyfusu i czerwonki.
Sam podpułkownik komendant obozu Haralewicz59 zachorował na tyfus. Doścignął go los, jaki objął tysiące naszych jeńców. Na nim pierwszym pomszczony
został los tych nieszczęśników, których zabrała częściowo z jego60 winy epidemia
tak szybko rozszerzających się chorób. Mówią, że on nie wyjdzie [z tego], czy
jest nam jego żal? Ten obóz śmierci chyba nie będzie żałował, że zabraknie jego
komendanta61. Jemu śpiewać będą duchy zmarłych śmiertelne pieśni. Chóry tych
duchów będą towarzyszyć mu w wiecznym śnie.
Nasi tymczasem chorują, a też i umierają coraz częściej. Wypadki zarażeń
tyfusem i czerwonką bywają coraz częstsze. Nasi medycy ppor. san. Szmerl, Jaremko, Kusznir, dalej chor. Konrad, nawet nasz wspólny ordynans, ojciec sześciorga dzieci, wszyscy [są] chorzy na tyfus. Za ścianą mamy siedmiu chorych
oficerów bolszewickich (dwóch na czerwonkę, a pięciu na tyfus).
Oprócz tego te przypadki zarażenia zaczynają objawiać się i między tutejszym
polskim personelem, zajętym w obozie przy jeńcach i internowanych. Jednoroczny sierżant Ostroga62, zajadły szowinista, jeden z tych, którzy [nieczytelne] najwięcej naszych jeńców, który okradał stale pikulicką prowianturę, o kradzieżach
którego donosił nawet w wiadomościach przemyski „Przegląd Poniedziałkowy”,
zmarł na tyfus. Za nim poszli i inni. Kancelarie opustoszały. Pozostał tylko w od-

58
Autor miał rację: gen. Miron Tarnawski, który był wówczas głównodowodzącym Ukraińskiej
Armii Galicyjskiej, oraz jej szef sztabu płk Alfred Schamanek zostali aresztowani i oddani pod
oficerski sąd honorowy po tym, jak w październiku 1919 roku UAG, trapiona epidemią, brakiem
umundurowania i wyposażenia, straciła zdolność bojową. Gen. Tarnawski postanowił rozpocząć
negocjacje o zawieszenie broni z Armią Ochotniczą gen. Denikina, co spowodowało jego dymisję
i areszt (pod naciskiem Głównego Atamana Symona Petlury).
59
Ppłk Marian Franciszek Haralewicz (ur. 1864) – ppłk piechoty, do 15 grudnia 1919 roku
i ponownie od połowy 1920 dowódca obozu w Pikulicach.
60
Początek karty nr 31.
61
Ppłk Haralewicz przeżył chorobę.
62
Prawdopodobnie pomyłka autora – w Wojsku Polskim nie służył ani jeden oficer o nazwisku
Szewczuk.
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dziale nadzorczym ppor. WP Szewczuk63, por. Zaręba64 pozostał jako komendant
obozu. Oprócz tego jego adiutant ppor. Kołodziński65. Sierżant Woś, który także
pozostaje jeszcze między żywymi, zapijał się całymi dniami i rzadko można go
było spotkać w stanie trzeźwym, a służby swojej nie spełniał, mówiąc, że „tak
czy inaczej to wszystko razem z Pikulicami musi się zapaść pod ziemię, bo blisko
jest koniec świata. Niech się dzieje, co chce, tylko, żeby było co połknąć”, bo ten
sierżant Woś chce umrzeć z butelką. To odbijało się – samo z siebie zrozumiałe –
na jeńcach, bo oni nieszczęśliwi nie mieli żadnych opiekunów, którzy zechcieliby
się szerzej nimi zaopiekować. On i trzech poprzednich to ostatni z Siekerżińskich
[?] w obozie pikulickim. U nas w ślad za chorążym Konradem wynieśli do szpitala tyfusowego porucznika Dobriańskogo z Turki, zwolnionego już raz z obozu
jeńców w Brześciu, zaaresztowanego po raz drugi na rozkaz starostwa w Turce.
Nasze spojrzenia odprowadzały go. Za nim odniesiono w szpital tyfusowy ppor.
san. Jakubowicza, nas oficerów z 28 zostało 16. Niedługo pozostanie tylko kilku.
10 XII 191966
Ze szpitala [wyszedł] dr Bergman67. Opowiadał o tym, co działo się w Pikulicach w lipcu i sierpniu b.r. Jego samego odwieźli całkowicie pobitego przez
polskich żołnierzy za to, że jest on Niemcem [i] służył w armii ukraińskiej i pełnił funkcję lekarza. Dwa tygodnie prawie leżał bez pamięci (nieprzytomny). Na
głowie ma jeszcze do teraz widoczne ślady nahajki. Takich przypadków pobicia
było wiele. Szeregowcy skarżą się głównie na to.
11 XII 1919
Ciemno wszędzie. Noc ciemna, jesienna okryła wszystko. Cicho wszędzie,
a ciszy tej nie zakłóca nic, chyba [że] usłyszeć można gdzieniegdzie pluskot nóg
w rozrzedzonym błocie. Fantastyczna noc zimowa przybija swoim wyglądem
wszystkich, którzy chcą się nią pozachwycać. Nie wyjrzy zza niej nawet blady
księżyc, który ukrył się za osłoną ciemności. Te ciemne, niezachęcające noce kryją
w sobie tajemnice byłego fortu przemyskiego koło Pikulic. Teraz ten fort zmienił się.
Na miejscu, gdzie kiedyś były ustawione austriackie baterie, które broniły dostępu
do Przemyśla, pole pokryło się mogiłami. Gdzie były kiedyś budowle przeznaczone
na różnego rodzaju magazyny, są teraz trupiarnie, w których dzień w dzień można
oglądać stosy świeżych trupów z powykrzywianymi przed śmiercią ustami, wysuOficer niezidentyfikowany.
Por. Zaręba – do 15 grudnia 1919 roku dowódca kompanii wartowniczej obozu, później
tymczasowy dowódca.
65
Oficer niezidentyfikowany.
66
Początek karty nr 32.
67
Osoba niezidentyfikowana.
63
64
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szonymi zaciśniętymi pięściami, poskładane, a raczej porzucane jedne na drugie
w różnego rodzaju pozach. Ciało cierpnie, patrząc na tę oznakę postępu i kultury XX
wieku (swego czasu widział jedną taką trupiarnię radn. Fedusiewicz68 ze Lwowa,
którego, pomimo zakazu ze strony polskich władz, przeprowadziliśmy do obozu,
opłacając się przed tymi polskimi władzami [wartownikami], którzy odbywali służbę przy bramie. On sam był tego świadkiem i widział, jak w przeciągu 10 minut
przyniesiono do trupiarni 15 martwych). Pole, a na nim cmentarze pokryte mogiłami.
Te mogiły nie tych, którzy polegli na polu chwały. To mogiły jeńców. Stoją
one rzędami, jedna koło drugiej, wszystkie wspólne, setki jednakowych. W nich
[są] krzyże, podobne do rzędu zaklętych69 posągów, które stoją całymi setkami na
straży niespełnionych marzeń.
Rząd wojska, które, nieporuszone, stoi i czeka, jak ich ktoś wezwie do wypełnienia ich zadań. Widzi się, że kiedy te nieme posągi usłyszą wezwanie, powstaną, i pójdą do boju. Czekają one, a ciemna noc chowa ich, żeby nie były widoczne, żeby nie dowiedział się kto, gdzie one czekają, a tymczasem przybywają
do nich nowi… na noszach z zaciśniętymi ustami… owinięci w mokre płótno…
przybywają nowi. Idą oni długimi szeregami, ci nowi bojownicy, co strzec muszą granicy nad Sanem całe stulecia, póki nie zbudzi ich z tego snu echo pieśni
strzeleckiej. Oni są teraz zaklęci, zaklęci niewidzialną ręką. Tysięczne wojsko
oczekuje na wezwanie i czeka na lepszy los.
A tu pod ogrodzeniem widać na początku cień jakiegoś mężczyzny. Smutno,
wpatrując się przed siebie wbitym wzrokiem w przestrzeń okrążającej go ciemności, przygląda się on wszystkiemu.
Wydaje się, tak jakby liczyć cienie pojedynczych ludzi i ilość duchów niosących mokre płótna, które dźwigają tych, którzy śpią snem wiecznym, a idą do
grupy tych, którzy już są na miejscu swojego przeznaczenia… Czy dopełnią ich
setki nieszczęsnych?
W taką noc, wracając z tutejszego szpitala, gdzie odwiedziłem swoich chorych towarzyszy, siadłem, żeby znowu co nieco napisać.
Mnie nie chodzi o to, żeby wzbudzić miłosierdzie u innych nad tymi nieszczęsnymi, nie piszę na to, żeby ukazać siebie niedojrzałym do walki, z niewiary
i przeklętej niewoli, a piszę, żeby to była pamiątka dla następnych pokoleń, żeby
była wspomnieniem kiedyś tak tragicznych dla nas chwil.
20 XII 1919
Straszne stosunki w tutejszym obozie, żniwo śmierci, które niemiłosiernie dziesiątkowało tych bezradnych ludzi, przeraziło nawet skamieniałe serca
68
Zapewne chodzi o Mirona Fedusiewicza, profesora Gimnazjum Akademickiego we Lwowie,
znanego działacza ukraińskiego „Płasta”.
69
Początek karty nr 33.
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obrońców tego osławionego obozu. Jednym [z tych], którzy spomiędzy polskich
obrońców najszybciej się opamiętał, był doktor WP Sztap70. On tylko, co przybył
[do obozu], rozpoczął solidną pracę i gruntowną reorganizację stosunków sanitarnych. W krótkim czasie zorganizował on w trzech zabudowaniach odpowiedni
szpital epidemiczny. Z czasem, kiedyś tak straszna [epidemia], dzięki usilnym
staraniom wspomnianego lekarza, zaczęła powoli wygasać. [Również] dzięki staraniom wspomnianego lekarza utworzono przy pikulickim szpitalu osobną kuchnię dla chorych. Był to znaczny postęp na tym polu, bo do teraz takiej
nie było. Przyczyną śmierci poprzednich chorych (głównie na czerwonkę) było
w większej części tylko niedoglądanie [chorych] przez lekay, brak zastosowania
wszelkiej ostrożności i wprowadzenia diet dla chorych. Brak należytej opieki
lekarskiej polegał głównie na tym, że chorzy na tyfus plamisty i czerwonkę leżeli
razem w jednych pomieszczeniach. W tym leży przyczyna zastraszającej śmiertelności chorób epidemicznych.
Z braku sił pomocniczych, wielką i energiczną pomoc okazał więziony tam
chorąży wojska ukraińskiego Diakon71. Jemu, swoją drogą, należy się za jego
poświęcenie i pracę podziękowanie i pochwała.
St. 1 I 192072
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Abstract
Aniela Potocka’s memories from the Soviet prison camps 1939-1944
The article concerns the memories of the Polish noblewoman Aniela Potocka (1908-1995) who
came from the Eastern borderlands of Poland. Arrested with her son and aunt in April 1940 by
NKVD, she was sent to Kazakhstan. After the amnesty for the Poles kept in Soviet prison camps
was declared on the grounds of the Polish-Soviet agreement of 31 July 1941 she was released but
still remained in the Soviet Union for the following three years. Then she returned to Poland. The
published memories are an interesting record of the fates of exiles but also testify to people’s inner
power, patriotism and religious faith which made it easier to survive in Soviet reality.
Key words: Aniela Potocka, Soviet prison camps, Kazakhstan, Polish exiles in the Soviet
Union
Słowa kluczowe: Aniela Potocka, sowieckie obozy jenieckie, Kazachstan, polscy wygnańcy
w ZSRR

Wprowadzenie
Bibliografia polskojęzycznej literatury łagrowej obejmującej okres II wojny
światowej i lat sowieckiego zniewolenia do 1989 roku imponuje zarówno ciężarem gatunkowym publikacji, jak również ilością tytułów1. Pomimo obfitej wiedzy na temat losów polskich obywateli represjonowanych przez Sowietów nadal
cenne wydają się wszelkie nowe materiały historyczne poświęcone tej problematyce. Wprawdzie zdecydowana większość bezpośrednich świadków i uczestników owych wydarzeń już nie żyje, ale w posiadaniu ich rodzin zachowały się
unikatowe dokumenty dokumentujące gehennę w sowieckich łagrach. Nic więc
dziwnego, że każde nowe źródło z tegoż kręgu tematycznego należy traktować
z wielkim pietyzmem, zabiegając o udostępnienie go szerokim kręgom odbiorców.
W tym duchu zdecydowano się opublikować wspomnienia z kazachstańskiego zesłania, a później wędrówek po innych obszarach Związku Sowieckiego
1
W tym kontekście na uwagę zasługuje publikacja: I. Sariusz-Skąpska, Polscy świadkowie
gułagu. Literatura łagrowa 1939–1989, Kraków 2012.
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polskiej ziemianki Anieli Potockiej.
Przyszła na świat 19 maja 1908 roku
w Maćkowicach k. Przemyśla. Była
trzecim z dziewięciorga dzieci Ludwika
i Felicji z hr. Dębickich Skibniewskich.
Przed ukończeniem siódmego roku życia uczyła się czytania i pisania, języka
francuskiego i niemieckiego. Później
wyjechała do Lwowa, wpisując się
w poczet uczennic ośmioklasowego
elitarnego Gimnazjum Zgromadzenia
Sióstr Sacré Coeur. Po maturze ukończyła 2,5-letnie tzw. Wyższe Kursy
Ziemiańskie im. Jerzego Turnaua we
Lwowie. Instytucja ta erygowana w 1919
roku przez Związek Ziemian z inicjatywy
Jerzego Turnaua, zgodnie ze statutem:
„[…] miała dostarczyć społeczeństwu
Aniela Potocka (fot. po 1944 r.).
rolników z wyższym wykształceniem,
skierowanym w szczególności ku zawodowi praktycznemu, oraz przygotować słuchaczy do pracy społecznej na wsi”2. Obowiązki wykładowców pełnili profesorowie lwowskich wyższych uczelni oraz właściciele znanych
majątków ziemskich słynących zarówno z nowoczesnych metod gospodarowania, jak i osiągnięć praktycznych. Uzupełnieniem teoretycznej wiedzy
studentów miały być praktyki o łącznym wymiarze dziewięciu miesięcy, podejmowane w najlepiej prosperujących gospodarstwach. Aniela Skibniewska
owe praktyki odbywała w Luboni k. Leszna u Franciszka Morawskiego
i w Kopytkówce pod Krakowem u swego szwagra Jerzego Dunina.
2 grudnia 1933 roku poślubiła hr. Krzysztofa Potockiego. Ślub odbył się
w kościele oo. Jezuitów we Lwowie, po czym małżonkowie zamieszkali w majątku ciotki Anieli Skibniewskiej-Horodyskiej w Krogulcu, pow. Kopyczyńce,
w województwie tarnopolskim. Cztery lata później, 9 grudnia 1937 roku, urodził
się im syn Tomasz Józef. W 1939 roku rodzina przeniosła się do ciotki Anieli
Horodyskiej w Tłusteńku, a następnie wszyscy wyjechali do Czortkowa, gdzie
miała ona swoją willę. Jesienią tegoż roku NKWD aresztowało Krzysztofa
Potockiego, a 13 kwietnia 1940 jego żonę wraz z synem oraz ciotką. Kobiety
i dziecko wywieziono do Kazachstanu. Anielę Potocką początkowo osadzono
we wschodnim Kazachstanie, w obwodzie semipałatyńskim, nad rzeką Ubą.
Pracowała fizycznie w sowchozie m.in. przy usuwaniu obornika ze stajni dla
bydła. Przez przeszło rok mieszkała w jednej izbie z kilkoma innymi zesłany2

Wyższe Kursy Ziemiańskie im. Jerzego Turnau’a we Lwowie, Lwów 1939, s. 11.
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mi Polakami i ich dziećmi, znosząc wszystkie niedogodności związane zarówno z klimatem, jak i ciasnotą pomieszczenia. Po upływie roku przeniesiono ją
do sąsiedniego sowchozu, w którym m.in. hodowano trzodę chlewną i produkowano cegły. Tam zastała ją amnestia ogłoszona na mocy polsko-sowieckiej
umowy z 31 lipca 1941 roku dla Polaków przetrzymywanych w sowieckich
łagrach. Aniela Potocka postanowiła udać się do Maryjskiej Autonomicznej
Socjalistycznej Republiki Sowieckiej, położonej w rejonie środkowej Wołgi
i jej dopływów, na obszarze ówczesnej Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej
Republiki Radzieckiej. Przed ostatecznym wyjazdem do Polski usiłowała odnaleźć osadzoną na tamtym obszarze ciotkę Anielę Horodyską. Jesienią 1941 roku
wyruszyła więc w drogę, docierając po licznych przygodach na miejsce – do
osady dla zesłańców Oziero. Odnalazła krewną, podejmując zarazem służebne
prace nad utrzymaniem higieny w osadzie. Wycieńczona nadmierną pracą, niedożywiona, niespokojna o los najbliższych zapadła na grypę, z której wywiązało
się osłabienie mięśnia sercowego. Skierowano ją na krótkie leczenie do stolicy
regionu – Joszkar-Oły. Niebawem przeniosła się do sąsiedniej wsi jako nauczycielka języka francuskiego w 10-letniej szkole średniej. Po roku razem z ciotką i synem wyjechali do niedalekiej osady zamieszkałej przez większą grupę
Polaków. Tam w maju 1944 roku Aniela Horodyska zmarła, natomiast Aniela
Potocka wraz z synem zdecydowała się na powrót do Polski. Sowiecko-polską
granicę przekroczyli jeszcze tego samego – 1944 roku. Początkowo zamieszkali
z jej rodzicami i starszą siostrą w willi w Przemyślu. Po ukończeniu kursów podjęła pracę jako katechetka, nauczycielka języka francuskiego w domach dziecka
w Przemyślu, w Starym Sączu, w Wałbrzychu oraz w klasztorach. Uczyła również języka niemieckiego i francuskiego w Wyższym Seminarium Duchownym
w Przemyślu. Zmarła 6 kwietnia 1995 roku. Została pochowana na cmentarzu
rodzinnym w Maćkowicach.
Świadectwem wojennej gehenny 38-letniej kobiety i jej 3-letniego syna są zachowane szczęśliwie do naszych czasów wspomnienia, spisane już w 1944 roku.
Autorka zarejestrowała w nich zarówno faktografię – choć bez dbałości o datację
– jak i własne stany emocjonalne oraz refleksje towarzyszące zesłaniu w głąb
„imperium zła”. Jakkolwiek obdarzona wrażliwą, emocjonalną naturą, z wielkim
realizmem u samego początku podróży w nieznane studziła bezpodstawny optymizm innych kobiet łudzących się szybkim powrotem do Ojczyzny; twierdziła,
że: „[…] nie wraca się prędzej z Syberii jak po trzech latach”3. Rzeczywistość
potwierdziła w pełni jej intuicję. Początkowa bezsilność i rozpacz w zetknięciu
z nieludzkimi warunkami życia i katorżniczą, jak na status kobiet, pracą z biegiem czasu ustąpiła innym stanom emocjonalnym: złości, gniewowi, agresji werbalnej, a w końcowej postawie duchowej hardości. Z rezygnacją Potocka zanotowała: „Stwardłyśmy, zakamieniałyśmy, przywykłyśmy prawie […]. Lepszy głód,
3

Wstęp do części I niniejszej publikacji.

156

KS. JÓZEF WOŁCZAŃSKI

lepsza praca fizyczna do skonania i troski, i zmartwienia wszelkie, jak ten ból
z tęsknoty i miłości, ponad ludzkie wytrzymanie, dziw, że nie rozszarpie go!”4.
Uciekano się więc do różnych metod, aby wypełnić pustkę wywołującą rozpacz:
wspomnień z przeszłości, troski o los osób w katastrofalnym położeniu psychiczno-socjalnym, a nawet do spirytyzmu.
Autorka sama zresztą podlegała tym samym, co reszta Polek, nastrojom, łudząc
się nadzieją, że w Związku Sowieckim obowiązuje ten sam system wartości, co
w cywilizowanym świecie. Dała się zwieść oszustwom konwojentów eskortujących polskich zesłańców na Wschód, zapewniających kobiety o bliskiej perspektywie spotkania z resztą rodziny, rzekomo oczekującą ich w głębi kraju. Ale już po
przybyciu na miejsce została porażona cyniczną reakcją sowieckich funkcjonariuszy, zapewniających ją o łatwej szansie znalezienia nowego męża wśród ludności
tubylczej. Mimo tych gorzkich doświadczeń nie traciła nadziei na powrót do ojczyzny, chociaż raz po raz jak obuchem pozbawiano ją marzeń: „Do domu? Wy
do domu nigdy nie pojedziecie, wy będziecie tu już na zawsze mieszkać; która się
będzie dobrze sprawować, dostanie paszport jak tutejsi, trzeba się przyzwyczajać”5.
Nie uległa wszakże ani presji Sowietów oraz zaistniałej sytuacji, ani apatii, ani pokusie łatwej asymilacji za cenę złudnej nadziei na poprawę warunków egzystencji.
Poza determinacją, siłą woli, odwoływaniem się do wartości humanitarnych
Anielę Potocką ratowała w warunkach zesłania nade wszystko wiara w Boga. Na
kartach Wspomnień raz po raz wracają akcenty odsłaniające świat jej religijnych
przeżyć, ale i głębokich refleksji nad istotą religii oraz jej relacji do komunizmu.
Jakby w naturalnym odruchu wzywała w sytuacji zagrożenia na pomoc Świętych
Pańskich, a w zetknięciu z arogancją sowieckich aparatczyków krzepiła się wiarą w Bożą Opatrzność rządzącą światem. Cierpiała z powodu braku sakramentów
świętych i liturgii Kościoła; pisała z bólem: „Żywa tęsknota łączy się z żalem tylu
możliwości ominiętych lub zlekceważonych, a cóż dopiero powiedzieć o tym, który
umiera i widzi, że nie ma Księdza i nie będzie go, i nie wyspowiada się przed śmiercią. Niemożność zaprowadzenia dziecka do Kościoła i tęsknota przyjęcia Boga po
raz pierwszy była tą podnietą, która mnie zmuszała do tego wariackiego wyjazdu [do kraju]”6. Relacjonowała fakty organizowania – ale dopiero po ogłoszeniu
amnestii dla Polaków w 1941 roku – przez ludność polską nabożeństw majowych
i październikowych. Z powodu braku kapłana, troska o życie religijne spoczywała na każdym rodaku z osobna, choć publiczna manifestacja postaw religijnych
poza wyżej wspomnianymi celebracjami pojawiała się tylko w nadzwyczajnych
okolicznościach. Ubolewała nad brakiem kapłanów wśród zesłańców, wspominając z wdzięcznością ofiarę duchownego archidiecezji lwowskiej ks. mgr. Tadeusza
Fedorowicza, dobrowolnie osiadłego wraz z polskimi obywatelami m.in. na obParagraf 2 niniejszej publikacji.
Paragraf 4 niniejszej publikacji.
6
Część III, paragraf 1 niniejszej publikacji.
4
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szarze Kazachstanu w latach 1941–1943. Pisała: „Bóg bez pośredników potrafi
prowadzić dusze do siebie, ile jednak cierpień, trudów idzie na marne, przepadnie
bez żadnej wartości, które gdyby w łasce i dla Boga przyjęte, miały[by] wartość
nieskończoną”7. Dostrzegała też głód wartości duchowych u ludności zamieszkującej Maryjską Socjalistyczną Republikę Radziecką, pozbawionych jakiegokolwiek
dostępu do praktyk religijnych, a gotowych je przyjąć z pełną otwartością.
Na kartach Wspomnień Aniela Potocka zamieściła odważny pogląd na relacje
religia–kapitalizm–komunizm. Mianowicie stwierdziła, że idee komunistyczne
są znacznie bliższe Ewangelii niż bezduszny kapitalizm. Posłużyła się tu nader
atrakcyjnym, aczkolwiek błędnym stereotypem – co sama zdawała się przyznawać
– o tkwiącym w komunistycznej ideologii przesłaniu miłości bliźniego, czym egoistyczny kapitalizm nie mógł się pochwalić. Zdaniem autorki, Rosji sowieckiej nie
tyle zagrażało widmo głodu chleba, lecz: „[…] głód prawdy, wolności i miłości”8.
Negacja istnienia Boga i brak możliwości sprawowania kultu religijnego w ZSRR,
przy równoczesnej nędzy materialnej ludności uwrażliwiły społeczeństwo na wartości altruistyczne. Potocka była przekonana, że wywalczenie przez sowieckie społeczeństwo wolności religijnej obali cały system komunistyczny oraz imperium
sowieckie. Pisała: „Według mnie, nie rewolucja grozi komunizmowi, a groźną mu
jest ewolucja, która w naszych oczach już się dokonuje, której wodze na razie trzymają w ręku i kierują jeszcze władze. […] Jeszcze raz powtarzam: dajcie im Boga,
żadne zewnętrzne trudności niech nie opóźniają tego”9. Warto przypomnieć, że słowa te padły w 1944 roku, a 45 lat później Związek Sowiecki przestał istnieć.
Innym ciekawym wątkiem Wspomnień Anieli Potockiej jest dokumentacja
pielęgnowania przez zesłanych Polaków tradycji narodowych. Spontanicznie
celebrowano ważne rocznice narodowe, organizując okolicznościowe akademie
z deklamacjami wierszy i śpiewem polskich pieśni. Dużą wagę przykładano do
wychowania i edukacji dzieci nie tylko w wymiarze intelektualnym, ale przede
wszystkim w duchu patriotycznym. Już po ogłoszeniu amnestii, w osadzie Oziero
zorganizowano namiastkę szkoły o trzech oddziałach: dla początkujących, dla
uczniów klas III i IV oraz dla młodzieży najstarszej. Oprócz nauki praktykowano cotygodniowe zebrania towarzyskie połączone z dyskusjami, grami oraz
zabawami. Kiedy powstał Związek Patriotów Polskich (ZPP) o zdecydowanie
prokomunistycznym profilu, Polacy zrezygnowali z idei powołania do życia formalnej polskiej szkoły, aby uniknąć indoktrynacyjnych programów nauczania;
kontynuowano więc nadal edukację systemem prywatnym. Dużą popularnością
cieszyło się wśród polskiej społeczności czasopismo „Polska” wydawane w latach 1941–1943 przez Ambasadę Polską w Kujbyszewie. Aniela Potocka – podobnie jak inni rodacy – wysoko cenili gazetę za kultywowanie ideałów miłości
Tamże.
Tamże.
9
Część IV, paragraf 1 niniejszej publikacji.
7
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Boga i Ojczyzny w realiach sowieckiego zniewolenia. Bezbłędnie rozszyfrowano istotę Związku Patriotów Polskich, zabiegającego o kształtowanie prosowieckich sympatii wśród polskich zesłańców. Potocka bez pardonu określiła „literackie” wytwory działaczy ZPP jako: „[…] obrzydłe szmaty, piśmidła redagowane
z taką przewrotnością, chytrością i obrzydłą nienawiścią były źródłem wstrętnej
zarazy”10. Bezlitośnie dezawuowała przekrój narodowy członków organizacji,
do której w Maryjskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej należeli niemal
sami Żydzi. Z sarkazmem relacjonowała swoje refleksje po akademii 3-majowej w polskiej szkole w stołecznym Joszkar-Ole, w której uczestniczyła w zdecydowanej większości ludność żydowska: „Słowa, które utkwiły mi w pamięci
i wciąż się powtarzały: »W naszych żyłach płynie polska krew, polska mowa naszą mową«. Takiej polskiej krwi to nawet patrzący z portretów Lenin i Stalin się
nie boją”11. Autorka publikowanych niżej Wspomnień nie szczędziła krytycznych
słów pod adresem ZPP także z powodu lekceważącego stosunku działaczy do
kwestii niesienia pomocy materialnej rodakom – ich zaangażowanie nazwała fikcją, a rezultaty reagowania na petycje osób znajdujących się najczęściej w katastrofalnym położeniu socjalnym uznała za urągające elementarnej przyzwoitości.
Z niezwykłym entuzjazmem autorka publikowanego niżej tekstu relacjonowała reakcję Polaków na wieść o podpisaniu umowy polsko-sowieckiej w 1941
roku. Nie kryła swego uwielbienia dla gen. Władysława Sikorskiego, uznając
jego taktykę za wprost genialną. Niemalże z religijnym namaszczeniem pisała:
„Wódz – to pojęcie jeszcze nie obejmuje to, czym był dla Polski. Straciliśmy go,
a chętnie oddałabym swoje szczęście, swój powrót do kraju, aby on żył. A może
on, którego pierwsze zdanie odezwy do Polaków były: »Jak wierzę w Boga«,
może tam u Boskich podwoi jaśniej i lepiej widzi, gdzie prawdziwe szczęście
naszego narodu i pewniej do niego naród poprowadzi”12.
Na łamach Wspomnień Aniela Potocka z wielką wdzięcznością dla ofiarodawców odnotowała akcję pomocy humanitarnej po 1941 roku. Dary w formie
żywności, odzieży i pieniędzy pochodziły głównie z USA, a rozdzielane były
poprzez przedstawicieli Ambasady Polskiej w Kujbyszewie. Po likwidacji tej instytucji przez rząd sowiecki, akcję pomocy koordynowała australijska placówka
dyplomatyczna w ZSRR. Nie obyło się rzecz jasna w polskim środowisku bez
nadużyć, nieporozumień i waśni, ale nadsyłane paczki ratowały Polaków przed
skrajną nędzą, a nawet śmiercią.
Aniela Potocka pomimo dramatycznych przeżyć w sowieckiej rzeczywistości nie zatraciła wrażliwości na piękno przyrody, a przede wszystkim ocaliła
w sobie ducha współodczuwania z ludźmi dotkniętymi znacznie gorszymi tragediami. Co więcej, paradoksalnie żywiła wdzięczność dla Stalina za zgotowany
Część III paragraf 1 niniejszej publikacji.
Tamże.
12
Część I, paragraf 5 niniejszej publikacji.
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jej los, bowiem szkoła życia, jaką przeszła w Związku Sowieckim, nauczył ją
hartu wewnętrznego, zaradności, ale nade wszystko głębokiej syntonii względem osób bez względu na pochodzenie, narodowość i religię. Owa pogoda ducha
charakteryzowała ją do końca życia, o czym miał okazję przekonać się piszący
te słowa jako uczestnik lektoratu języków obcych prowadzonych w przemyskim
Seminarium Duchownym w latach 80. XX wieku. Niech więc ta publikacja będzie nie tylko świadectwem heroicznej postawy Anieli Potockiej w zetknięciu
się z sowieckim aparatem represji podczas II wojny światowej, ale też znakiem
wdzięczności niżej podpisanego jako edytora jej Wspomnień za wzorzec człowieczeństwa wielkiego duchowego formatu.
Oryginał tekstu zachował się w formie maszynopisu formatu A4 o objętości
36 stronic. Przechowywany jest w zbiorach rodzinnych syna Autorki – Tomasza
Potockiego w Pękowicach k. Krakowa, któremu należą się słowa wdzięczności
za wyrażenie zgody na publikację. Edycję źródła opatrzono stosownym wstępem
oraz przypisami oznaczonymi cyframi arabskimi. W trosce o właściwe zrozumienie tekstu wydawca niekiedy uzupełnił wywody Autorki, zaznaczając tę ingerencję kwadratowym nawiasem.
* * *
Aniela Potocka
Obrazki z Kazachstanu i inne wspomnienia
Oryginał: Zbiory rodzinne Tomasza Potockiego, Pękowice k. Krakowa,
mps, ss. 36.
Część I. Refleksje z Kazachstanu
Podtrzymywała mnie troska o dziecko i nadzieja, że męża13 znajdę, tam u nieznanego celu tej koszmarnej dwutygodniowej podróży. Jakimi świetnymi znaw13
Tomasz Krzysztof Potocki (1906–1940) – urodził się 31 maja 1906 roku w Warszawie.
Jego rodzicami byli Tomasz Potocki i Pelagia z domu Brzozowska, zamieszkali w majątku Zyple
w Suwalskiem. W 1912 roku został osierocony przez ojca. Po I wojnie światowej przeniósł się z rodziną
do Warszawy. Ukończył tam gimnazjum im. Kulwiecia, potem wstąpił do Korpusu Kadetów w Modlinie,
uzyskując stopień porucznika. Od 1928 roku studiował w Wyższej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego
w Cieszynie. W 1933 roku ożenił się z Anielą Skibniewską, osiadając w Krogulcu – pow. Kopyczyńce,
woj. Tarnopol, majątku Anieli Horodyskiej. W 1937 roku przyszedł na świat syn Tomasz. Po napaści
Sowietów na Polskę w 1939 roku uciekł z rodziną do Czortkowa, Jesienią 1939 został aresztowany przez
NKWD, zimę spędził w więzieniu w Czortkowie. Jego żona przez długie lata po wojnie oczekiwała
na wiadomość o jego losach. Wiadomość o jego śmierci pojawiła się dopiero w Listach Katyńskich
z 1994 roku. Rok po ich opublikowaniu zmarła żona Aniela, nie otrzymawszy wiadomości o śmierci męża.
Został on zamordowany przez NKWD w kwietniu 1940 roku prawdopodobnie na terenie dzisiejszej
Ukrainy; brak na ten temat bliższych szczegółów. Zbiory ks. Józefa Wołczańskiego w Krakowie (dalej
cyt.: ZJWK), bsygn., Relacja pisemna Jadwigi Potockiej, Pękowice 23 VIII 2015 r.; Listy katyńskiej
ciąg dalszy. Straceni na Ukrainie. Lista obywateli polskich zamordowanych na Ukrainie na podstawie
decyzji Biura Politycznego WKP (b0 i naczelnych władz państwowych ZSRR z 5 marca 1940 roku, red.
M. Tarczyński, Warszawa 1994, s. 76; Ukraiński ślad Katynia, red. Z. Gajowniczek, Warszawa 1995, s. 9.
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cami psychiki ludzkiej byli i są organizatorzy tych „wycieczek”, jak ułatwiło im
to ogromnie trudne zadanie więzienia tak niesfornego elementu, jakim są kobiety
i dzieci. Udało im się w najbardziej pesymistycznych i ostrożnych rozbudzić ten
strzęp, tę iskiereczkę nadziei, że mąż tam już czeka.
Pociąg dudni po szerokiej płaszczyźnie. Wśród stepu lepianka, przed nią koza
i dwoje, troje oberwańców. Nasuwa się myśl: „Tak będziemy żyć, ale przecież
mąż tam będzie, a to stokroć lepsze, choć tysiące kilometrów od kraju, ale wspólne wygnanie, lepsze, jak te beznadziejne dni spędzone u bram i okien więziennych przez całe długie 8 miesięcy.
Przejeżdżamy Ural – ładny widok górskich okolic, rzuca się nam w oczy słup
kamienny z napisem: AZJA. Nie wrócił się pociąg – jesteśmy w Azji. „Nic to – pocieszają się optymistki – za trzy miesiące będziemy w domu. Anglia nie dla nas, nie
zostawi”. Choć zawsze należałam do najskrajniejszych optymistek, zauważyłam,
że nie wraca się wcześniej z Syberii, jak po trzech latach. [One na to:] „Niech Pani
wraca za 3 lata, my za 3 miesiące jesteśmy w domu!”. Znowu stacja – żebranina
o skrawki chleba, objaw, który nas wtedy jeszcze niepomiernie dziwił.
Uwagę naszą absorbuje wagon z więźniami, niedaleko od naszego stojący.
Warty stoją gęsto dookoła, okna zakratowane i blade twarze więźniów, rozpoznajemy Polaków. Dajemy znaki, dopytujemy się o nazwiska. Jedna z towarzyszek
twierdzi z całą pewnością, że poznała p[ana] G.14, o którym wiedziałam, że siedział w jednej celi z moim mężem. Wywołuję głośno nazwisko męża, ruch głowy
przeczący w odpowiedzi. Straże nie pozwalają na dłuższe rozmowy. Szał radości
ogarnia mnie. Więc jedzie on też, albo już pojechał. Ach! Co za radość, będzie
spotkanie, okoliczności nie umniejszają jej wcale. Tomek15 zobaczy Tatusia!
A Tatuś uściska swego syna.
Kres podróży rozwiał nadzieję! Jedyną odpowiedzią na nasze zapytanie w tej
materii było: „Kakoj muż, zdieś muża najdiotie, mużczyn chwatit” (jaki mąż, tu
Osoba niezidentyfikowana.
Tomasz Potocki – urodził się w 1937 roku we Lwowie jako syn Tomasza Krzysztofa
Potockiego i Anieli ze Skibniewskich. Do 1940 roku mieszkał wraz z rodzicami w majątku ciotki
Anieli Horodyskiej w Krogulcu. 13 kwietnia 1940 roku został aresztowany przez NKWD i wraz
z matką wywieziony do Kazachstanu, skąd wyszedł na wolność w 1944. Po powrocie zamieszkał
w Przemyślu w domu dziadków Skibniewskich, gdzie uczył się w szkole podstawowej
i w Gimnazjum Biskupim w Lublinie; naukę zakończył w 1955 roku. Dwa lata później otrzymał
świadectwo absolwenta Zasadniczej Szkoły Zawodowej i podjął pracę jako mechanik w instytucji
fizyki jądrowej. W latach 1959–1961 w wojsku pełnił funkcję operatora stacji radiolokacyjnej.
W latach 1962–1967 pracował w Laboratorium Katedry Fizyki Politechniki Krakowskiej. W 1967
roku ukończył wieczorowe Technikum Mechaniczne jako mechanik budowy maszyn. W latach
1967–1976 pracował jako technik w Zakładzie Metalurgii Proszków Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie. W 1975 roku ukończył wieczorowe studia jako inżynier mechanik. Rok później
ożenił się z Ewą Lipiec z Sandomierza, osiadając w Pękowicach k. Krakowa. W latach 1977–1987
pracował jako konstruktor w Zakładzie Urządzeń Jądrowych „Polon” w Krakowie. W 1980 roku
urodziła się mu córka Jadwiga. Pięć lat później otworzył własny zakład mechaniki precyzyjnej
i wraz ze wspólnikiem prowadzi go do dziś. ZJWK, bsygn., Informacja pisemna Jadwigi Potockiej,
Pękowice 23 VIII 2015 r.
14
15
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męża znajdziecie, mężczyzn starczy). Tak to u nich kończy się zwykle dramat
przesiedlenia w sposób dla ich psychiki najnaturalniejszy. A jednak przez parę
pierwszych miesięcy wygnania utrzymywała mnie myśl i ciągłe oczekiwanie, że
on przyjedzie, że się tu zobaczymy. Może to intuicja, gdyż po powrocie do kraju
dowiedziałam się, że podobno, jak słuchy głoszą, uciekł z więzienia i poszedł do
Rosji mnie szukać!16
1. Towarzyszki
Wam poświęcę parę słów, drogie towarzyszki wygnania, przeżyć i walk. Ona
nie oczekiwała i nie miała nadziei znalezienia męża. W pierwszych dniach wojny
wyjechał na front i w drodze granat go zabił. Została sama z maleńką dwuletnią niebieskooką, rozkoszną kruszynką. Bohatersko znosiła ten cios, pełna myśli
o drugich, ofiarna, niesłychanie poświęcająca się, tak dobra i szlachetna. Nie zapomnę: w pierwszych dniach naszej roboty, jaką nam dali na sam początek dla
zachęty, wyrzucanie nawozu od lat nagromadzonego i wywożenie go wołami.
Później była to dla nas jedna z lepszych okazji – na pierwsze podanie była jednak
straszna. Widły nie chciały brać. Z początku bawiła trochę cała sytuacja, na przykład: ona pianistka z ukończonym konserwatorium, a jednocześnie orzeczono
jednogłośnie, że ma wrodzone zdolności do tej pracy; o mnie zaś, że widać, że
jestem agronomem. Po godzinie ręce zaczęły się męczyć, powyskakiwały pęcherze, pod wpływem fizycznego zmęczenia bohaterski nastrój prysł. Jaką pociechę
znaleźć? Jakich słów dobrać? Na ukojenie takiego bólu, w tych okolicznościach
i na powstrzymanie łez lejących się mimo woli z tych dużych i tak dobrych oczu.
Później już łez nie było w chwilach ciężkich; były gniewy, przekleństwa, złości, bohaterskie panowanie nad sobą. Stwardłyśmy, zakamieniałyśmy, przywykłyśmy prawie, według rady tubylców: „Prywykać nada”17. A łzy zostały zapomniane i przypominały je rzadko: jakiś list z domu, jakiś widok przypominający
Polskę, zapach, nawet pierwszy śnieg. Chwile, w których serce cudem nie pęknie. Lepszy głód, lepsza praca fizyczna do skonania i troski, i zmartwienia wszelkie, jak ten ból serca z tęsknoty i miłości, ponad ludzkie wytrzymanie, dziw, że
nie rozszarpie go!
Babcia, tak ją wszyscy nazywali, nawet tubylcy – „babuszkę” – bardzo poważali i litowali się nad nią. Pod jej opieką zostawiałyśmy nasze dzieci, gdyż my
szły[śmy] od wczesnego ranka do ciemnej nocy na robotę i przychodziłyśmy na
pół żywe. Na jej dobroć liczyłyśmy, gdyśmy za poszukiwaniem produktów rozpuszczały swoje zagony po sąsiedzkich kołchozach i tam spędzały noce, gdzie
kto przyjął po drodze. I wracałyśmy zmordowane niesłychanie, dźwigające na
16
Pisząc te słowa, Autorka nie wiedziała, a zresztą nigdy nie otrzymała jakiejkolwiek urzędowej
lub prywatnej informacji, o losach swego męża.
17
„Trzeba się przyzwyczajać” (ros.).
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plecach ciężary i nieraz zamiast wdzięczności, na skutek zmęczenia, okazywałyśmy nasze niezadowolenie ze stanu dziecka. Gorzej jeszcze, jeśli po zmęczeniu i włóczędze, wracałyśmy bez żadnego rezultatu. Biedna Babcia, miała wtedy
krzyż Pański z nami, i biedne dzieci, te nasze brzdące, nieraz szczegół, który by
w kraju uściski spowodował, tu był powodem wskóry18 i to nie byle jakiej.
Pani Wacia19 była tak szalenie miłą towarzyszką, rozmowa jej tak interesującą, opowiadania takie barwne. Słabe jej zdrowie przy ciężkiej pracy fizycznej
prędko zaczęło podupadać. Ale miała na utrzymaniu matkę i córkę, chodziła na
robotę co dzień z największą punktualnością i skrupulatnością, pracując mimo
ataków duszącego kaszlu. Przez te warunki choroba rozwijała się i przybierała
coraz ostrzejsze formy, a po roku biedna chora coraz częściej zapadała, co ją bardzo osłabiało i zamiast chodzić na robotę, szyły we dwie i tym się utrzymywały.
Nigdy nie pamiętam, aby w jej ubiorze, przy najmniej sympatycznej pracy, był
jakikolwiek nieporządek czy plamka, aby nie było zrobione manicure i śliczny
wałeczek fryzurki, a poddanie woli Bożej, z jakim cierpiały i znosiły swój krzyż
choroby, niedostatku i głodu dotkliwego, nieraz był wzorem. Toteż Pan Bóg wynagrodził jej za to, bo w roku 1941 mąż wzięty do niewoli rosyjskiej odszukał ją
i wywiózł za granicę dzięki amnestii.
To są sylwetki towarzyszek, z którymi półtora roku przeżyłyśmy w jednym
pokoju. Nieraz w takiej ciasnocie, że nie było gdzie się ruszyć, w dymie takim,
że oczy wygryzał i biedną chorą przyprawiał o kaszel straszliwie męczący, w takim zimnie, że dzieciątka nasze poubierane w co było najcieplejszego, pod kocami
z zsiniałymi, opuchniętymi rączkami siedziały na łóżkach, a na podłodze woda marzła. Zawieja, tak zwany buran, jedenaście dni z rzędu dął bez przerwy tak, że trudno
było wyjść przed chatę, a skąpe zapasy naszego paliwa nie wystarczały kompletnie
na rozgrzanie naszej chałupki o pozaklejanych papierami pojedynczych oknach
i tak dokładnie przez wiatr przedmuchiwanej, że jednego kąta zacisznego nie było.
Trzeba było wytrzymać i upały straszliwe, kiedy noce są w mieszkaniu tak
duszne, a straszliwa plaga rosyjska: pluskwy, są czymś, czego opisać się nie da.
A jakże nie wspomnieć tu naszej Katii20, matki dwojga małych [dzieci], która
znosiła od swoich współlokatorek setne upokorzenia, aby tylko dzieciom zapewnić w czasie swej nieobecności opiekę. Z zaciętością mazurską hamowała swój
gniew, aż wreszcie przy jakiejś sposobności wybuchał z pasją i szałem, co wcale
nie odpowiadało słodkiej buzi i ślicznym oczkom naszej pani Katarzyny.
Stanowisko najbardziej uprzywilejowane miała pani E21. Ona jedna miała
męża, który sam dźwigał cały ciężar pracy i aprowizacji domu, toteż doznała
znacznie mniej trudów, jak my wszystkie.
Tu w znaczeniu: awantury.
Osoba niezidentyfikowana.
20
Osoba niezidentyfikowana.
21
Osoba niezidentyfikowana.
18
19
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Po roku zostajemy przeniesione do sąsiedniej fermy Ubińskiego Swinosowchozu22, gdzie było parę rodzin więcej, gwarne plotkarskie środowisko, wróżące z kart. Sztuczka, która ma takie wzięcie u tubylców i Moskali, że jedna
z pań tym sobie znacznie dorabiała, a niektóre sprytnie umiały swój fach prowadzić, że miały sławę na całą okolicę. Nie obeszło się bez stoliczków wirujących i wywoływania duchów. Pamiętam, raz duch się strasznie skompromitował,
obiecał solennie, że 10-tego stycznia wszyscy wrócimy do domu. Adeptki sztuki
magnetycznej w podnieceniu kolosalnym przygotowywały się do drogi, nasuszyły suchary, nasmażyły sznycle, popakowały rzeczy i w ubraniu spały, oczekując momentu, kiedy zapukają władze do okna, aby nas wieść do domu. Noc
minęła i minął dzień, i przyszło sznycle zjeść w chacie, zagryzając sucharami.
Rozczarowanie i żal do ducha było ogromne.
Zamiana – to główne źródło egzystencji – zazdrośnie strzegły niektóre [kobiety] źródeł miejscowości i rezultatów zamiany, inne życzliwie dzieliły się każdym
doświadczeniem i radą. Poczta, a szczególnie w tym pierwszym okresie paczki
i poczty, były najcudowniejszym momentem zwłaszcza dla dzieci i dla starszych.
Z początkiem lutego dostałam w paczce wyśnione, wymarzone szkiełko do lampy naszej. Jaka była radość wszystkich nas, że wreszcie lampa nie będzie kopcić, a będzie jakie takie światło. Późniejsze zimy przeżywałyśmy zupełnie bez
światła przy palących się tylko szczypkach. Świec nikt nie świecił, kto jeszcze
miał skrawek to handlował. Jest to ulubiony przysmak dzieci tubylców, żują to
w zębach całymi godzinami, dniami, jedno drugiemu odstępuje i dalej żują. Toteż
gdy się wieść rozeszła, że ktoś ma świecę, to drzwi się nie zamykały. Za mały kawałeczek świecy amatorzy siery23 przynosili jajka, trochę mleka, albo pieniądze
i tak interes szedł.
2. Ubiński Sowchoz
Leży we wschodnim Kazachstanie, w obłasti Semipałatyńskiej, nad rzeką Ubą24. Gdyby nie wygnanie – jak pięknie byłoby przyjechać tu na letnisko,
wypoczynek lub krajoznawczą wycieczkę, wprost wymarzone miejsce. Uba –
wspaniała górska rzeka! Koloryt wody ciemnobłękitny w obramieniu gliniastych
żółtych zboczy, wygląda wspaniale! Prąd bardzo ostry, tak że na płytkiej nawet
wodzie trudno się utrzymać w niej. W oddaleniu poszarpane skały, częściowo
pokryte głazami najróżnorodniejszej barwy: zielonej, pomarańczowej, częściowo [porośnięte] roślinnością, która zależnie od pory roku zmienia się, przechodząc od soczystej zieleni wczesną wiosną, później pokrywa się najcudniejszymi
kwiatami, a pod wpływem letnich upałów trawy żółkną i w drugiej połowie lata
Zob. paragraf 2 niniejszej relacji.
Woszczyny (ros.).
24
Uba – rzeka we wschodnim Kazachstanie, prawy dopływ Irtyszu, długość – 278 km.
22
23
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przechodzą w złociste najrozmaitsze odcienie. Między skałami galiste25 czarnoziemie, nadzwyczaj urodzajne pola, a nad brzegami Uby łąki, które zasługują na
wzmiankę. Bywają one wiosną zalewane przez rzekę, która je nawadnia i nawozi
tak obficie, że pierwszy pokos daje bardzo obfity i wspaniały, bujnej soczystej
trawy, w cieniu której znajdują się okazałe niebywałej wielkości poziomki. Po
sprzęcie siana trawa nie wyrasta już, na łące zostaje już tylko marne pastwisko.
Upały zaczynają się już nieraz w drugiej połowie maja i trwają przez całe lato bez
kropli deszczu, zwykle do sierpnia, tak że wiosny tu prawie nie ma, a roślinność
czerpie wilgoć tylko z zapasów zimowych, których nie wystarcza oczywiście do
wzrostu drugiego pokosu. W naszych europejskich warunkach, posiadanie takiej trawy przy wprowadzeniu odpowiedniej irygacji byłoby źródłem wielkich
dochodów. Jeśli wspomniałam irygację, muszę nadmienić, jaką bajeczną zdolność prowadzenia kanałów nawadniających mają tubylcy. Aby sobie zapewnić
zbiór ze swoich ogródków, ponieważ czynnikiem decydującym i w minimum
jest woda, więc kopią rowy, rowki, nieraz z dość daleka doprowadzając wodę do
ogródków i rozprowadzają ją siecią kanalików, względnie zalewają nią na jakiś
czas ziemię. Rezultaty są wspaniałe. Żaden geometra ze swoimi przyrządami nie
potrafiłby lepiej tego zrobić od Kazacha Maylubaja26 na Mosiejewce27.
Mieszkańcy tych stron to częściowo Moskale wysiedleni tutaj za czasów
carskich i zbiegowie-kułacy z centralnej Rosji w okresie rozkułaczania28 i ludność tubylcza, dawniej Kirgizi, dziś nazwani Kazachami. Od nich Republika
Kazachstańska, rasa mongolska, o narzeczu zbliżonym do tatarskiego. Niegdyś
bardzo bogaci, udzielne książątka, wypasujące tabuny koni i bydła, i zjadający jednego barana naraz, dziś marnie żyjący po lepiankach. Jest to domieszka
Tatarów. Gdzieniegdzie kołchozy z kolonistów niemieckich odznaczają się dobrobytem i bogactwem.
Z Ubą łączą mnie rożne miłe i mniej miłe wspomnienia. Do jednej z najmilszych przygód i wspomnień należy to, gdy zaraz po przeniesieniu drugiego lata
nad samą Ubę, [odbywałam] codzienne kąpiele z synkiem. Kiedy Tomek piszczał
z radości, pływając na maminym pasku, i tak się wzmocnił tymi kąpielami, że potem rozwijał się świetnie. Woda jest taka miękka, że pranie w niej to jest rozkosz.
Woda sama pierze, a rozścielona na łące bielizna po godzinie jest wybielona
i wysuszona przez tropikalne, wspaniałe słońce.
W pierwszym roku, gdy mieszkałyśmy 8 km od centralnej fermy, gdzie Uba
przepływa, musiałyśmy do felczera tam chodzić, kiedy Tomek rozchorował się na
panos. Jest to biegunka, która tutaj jest plagą; szczególnie dziesiątkuje dzieci do
Piaszczyste (ros.).
Osoba niezidentyfikowana.
27
Prawdopodobnie nazwa geograficzna.
28
Rozkułaczanie – to metoda brutalnych represji bolszewickich stosowanych względem
chłopów na terenie Związku Sowieckiego w latach 20. i 30. XX wieku, w dobie przymusowej
kolektywizacji.
25
26
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trzech lat, tak że wprowadzają szczepienie ochronne, mimo to śmiertelność dzieci
jest ogromna, a większość bardzo źle w tym okresie się rozwija. Myśmy przechodzili ją wszyscy i dorośli, i dzieci w bardzo ostrej formie. Wybrałam się do felczera
po ratunek, a stamtąd do apteki, która była w sąsiednim kołchozie, z tamtej strony
Uby. Mostu nie ma, tylko łódką przewodnik przeprawia na drugi brzeg. Po załatwieniu sprawy jestem nad brzegiem przed godziną piątą, po której przewodnik
zapowiada, że nikogo nie przywiezie i czekam. Ale Onufrego29 nie widać, przyjdzie
się pewnie nocować, a tam Tomek, synek czeka na lekarstwo. Wzdycham do św.
Krzysztofa, aby mi pomógł jakoś się przeprawić, i ze znużenia zasypiam. Budzą
mnie dziewczynki 12–13 lat w majteczkach kąpielowych i zaczynają rozmowę
o wszystkim. Jak wszyscy tutejsi interesują się ogromnie: „Jak to u was jest?”.
Widząc mój kłopot, powiadają, że one tu przepłynęły, a jeśli chcę, to mnie brodem
przeprowadzą na drugą stronę. Rozbieram się, jedna bierze moją teczkę, druga lekarstwa i z dwóch stron mnie podtrzymują, jak dwa aniołki stróże; przeprowadziły
mnie brodem po wodzie powyżej kolan, ale tak ostrym prądem, że z trudnością się
utrzymywałam. Tak to św. Krzysztof przysłał mi dwóch swoich pomocników. Ileż
razy, kiedy już całkiem nie wiedziałam, co robić albo w strachu wielkim, odczułam
wprost opiekę Boską i Jego miłosierdzie nieprzebrane, że rzeczywiście [sprawdzają
się słowa]: „Gdzie się zdaje rzecz niepodobna, tam Twa Opatrzność bywa osobna”.
Do mniej miłych przygód należy wyprawa z bykami po wodę do Uby, potrzebnej przy wyrobie cegły surówki. Do pracy tej przeznaczono wszystkie Polki. Praca
bardzo ciężka. Na zmianę musiałyśmy wodę wozić. Pierwsze upały były już silne,
ale woda w rzece bardzo jeszcze zimna. Moje byki bardzo swawolne, mimo usilnych mych starań zamiast nawracać ku brzegowi, nawracają ku środkowi rzeki,
na głębszą wodę. Tracę grunt pod nogami, zaczynają płynąć ku brzegowi, a wóz
przy za ostrym zakręcie rozczepia się, beczki ponosi prąd, a ja czuję, że mnie woda
zupełnie zalewa, chwytam się grzbietu byka i w ten sposób wyjeżdżam na brzeg.
Mokrzusieńka, trzęsąca [się z zimna], ku mojej pasji uwaga widzów zamiast ku
ratowaniu mnie, cała zwrócona jest na uciekające beczki, a mnie przyjmują z oburzeniem, że się też beczkami nie interesuję; zaklęłam siarczyście na Stalina et consortes30 i poszłam do domu, na robotę już tego dnia nie wyszłam.
3. Wyprawa za drzewem
Opał jest w tych stronach najtrudniejszym zagadnieniem. Lasów tu nie ma,
drzewo spławiają do miast rzeką z gór. Mieszkańcy wsi posiadający krowy, robią
tzw. kiziaki z nawozu31. Lasem tu nazywają krzaki znajdujące się między skałami,
gdzie największe drzewo jest grubości ramienia. Dla nas kwestia opału była wprost
Osoba niezidentyfikowana.
I wspólników (łac.)
31
Kiziaki – suszone odchody zwierzęce używane jako paliwo w Azji Środkowej.
29
30
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rozpaczliwa. Nareszcie udało mi się namówić Maylubaja i obiecał mi święcie, że
pojedzie ze mną po drzewo. W niedzielę jedziemy. Wyprawę można by zaliczyć
do bardzo udanych, gdyż przywieźliśmy dwie sanie gałęzi, a porcja na jedne sanie
została się jeszcze do następnego razu. Zguba topora, który tu jest skarbem, tak
zniechęciła jednak Maylubaja, że odmówił towarzystwa na drugą niedzielę.
Pojechałam więc sama i to dosłownie, bo byk, ja, niebo i śnieg na przestrzeni 10
km. Cudny dzień słoneczny, choć bardzo mroźny. Widoki wspaniałe, a co za tereny
narciarskie! Byle nie zbłądzić na tej białej płaszczyźnie. Dojechać to można, ale cały
kłopot w tym, jak sama dam radę nałożyć drzewo i odpowiednio mocno przywiązać.
Na 3 km przed miejscem, gdzie drzewo leży, jest gnot, czyli ferma, gdzie zimuje bydło i dwóch ludzi dozoru mieszka. Dojeżdżam, kręci się paru ludzi, którzy zainteresowani niezwykłym przybyszem, zbliżają się. Proszę ich o pomoc przy naprawieniu
zaprzęgu byka. Jeden z nich, Kazach, wyróżnia się porządnym ubiorem, i co dziwniejsze, wyciąga zegarek europejski. Okazuje się, że studiuje w Semipałatyńsku32,
a tu przyjechał na wypoczynek do brata przed objęciem w tej okolicy posady zootechnika. Opowiadam mu mój kłopot z drzewem, bardzo chętnie ofiarował się z pomocą.
Jedziemy! Uradowana jestem, że drzewo będę mieć nałożone, tymczasem rozmowa
zaczyna być niemiła, mój towarzysz proponuje mi pogulać niemnożko33. Myślę, że
byliśmy sami dotychczas: niebo, śnieg, wół i ja, ale w tym pustkowiu Kazak z takimi
propozycjami i apetytem – to niedobrze. Zrazić się go boję, a nie zrazić też się boję,
ale strach nigdy nie pomaga, modlę się do św. Józefa i tłumaczę mu, że mąż mój
gdzieś daleko, a ja jestem tak nieszczęśliwa i smutna, że wcale do „gulania nie mam
ochoty”. To mu wcale nie trafia do przekonania i zaczyna z innej beczki. Przedstawia
mi wszystkie korzyści materialne, jakie bym miała z jego towarzystwa i gdy mu się
i ten argument nie udaje, nie może wyjść z podziwu, jaki może być powód obawy;
drzewo nakłada, zawiązuje. Jedziemy, Kazach z żalem, że się dla mnie namęczył bez
wzajemności. Proponuję mu ruble, odmawia z oburzeniem, pytam go jak się nazywa:
„Rachim Achmetow, a wy kak?”34 [Odpowiadam:] „Aniela Ludwikowna”. [On na
to:] „Bo, Aniela Ludwikowna, będę Was pamiętał, alem się namęczył, a wyście pogulać nie chcieli”. A ja też zapamiętam Rachim Achmetowa, bo drzewo przywiozłam
dzięki niemu do domu.
4. W Werchlubie
Sama nazwa tego rejonowego miasteczka wskazuje jego położenie w górze Uby
i rzeczywiście, aby się dostać od niego od nas, trzeba było przejść Ubę i piąć się
wzdłuż niej coraz wyżej, jak do nieba na odległość 34 km, by później przed samym
miasteczkiem znaleźć się wysoko w górze nad niebo; leży niziutko w dolinie rzeki.
32
Semipałatyńsk – miasto w północno-wschodnim Kazachstanie, port nad rzeką Irtysz. Od
2009 roku obowiązuje wersja kazachska: Semej.
33
Zabawić się trochę (zniekształcony ros.).
34
„Rachim Achmetow, a pani jak?” (ros.).
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Było to w połowie marca. Uba zaczynała puszczać z wierzchu, ale po naboju
można było jeszcze przejechać. Na drodze ruch bardzo słaby, właściwie pustkowie. Słońce już bardzo ciepłe, mocno przygrzewa. Koloryt zachodów wspaniały.
W Oddziale Spraw Wewnętrznych naczelnik zbywa moją sprawę przeniesienia
do Maryjskiej Respubliki35 typowym: „Piszi zajawlenie”36. A na pytanie, na jak długo
tu jesteśmy wywiezieni i kiedy nas do domu odeślą, jego zwierzęca fizis z przekonaniem, które nie zostawiało żadnej wątpliwości, odpowiada: „Do domu? Wy do
domu nigdy nie pojedziecie, wy będziecie tu już na zawsze mieszkać; która się będzie
dobrze sprawować, dostanie paszport jak tutejsi – prywykać nada!” Ta odpowiedź
zrobiła na mnie wrażenie, popatrzyłam na jego bestialską gębę i wychodząc, pomyślałam: „Ale nad tobą i tobie podobnymi jest On, który rządzi i kieruje losami świata, który każdy włos ma policzony i który trzciny chwiejącej się na wietrze nie złamie”. I rzeczywiście nie minęło pół roku, kiedy na mocy sojuszu z rządem polskim
w Londynie37 dostaliśmy pozwolenie jazdy gdzie nam się podoba w granicach Rosji
i dokumenty jako obywatele polscy. A teraz w drodze powrotnej, im bliżej domu
spotykałam czapkę niebiesko-czerwoną, uczucie radości i ironii mnie ogarniało na
wspomnienie tamtej rozmowy, tak sprawdzą się wszystkie ich zamiary i cele.
5. Amnestia
Rozkaz stawienia się wszystkich Polaków do gabinetu miejscowego naczelnika partii obudził w nas obawę i nadzieję. Drozdow38, przystojny zastępca dyrektora centrali, a równocześnie kierownik partii na ten okręg, zdejmuje czapkę
i bardzo poważnie prawie uroczyście oznajmia nam, że został zawarty sojusz
między sowieckim rządem a rządem polskim Sikorskiego39, na mocy którego
wszyscy Polacy na terytorium Rosji sowieckiej do czasu zamieszkujący w jej
Właściwie: Maryjska Autonomiczna Socjalistyczna Republika Radziecka – istniejąca w latach
1936–1990 – wchodziła w skład Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej.
Powstała na fali sowieckiej polityki korienizacji, tj. przyznawania autonomii nierosyjskim narodom
imperium rosyjskiego, dyskryminowanym i rusyfikowanym przez carat.
36
„Pisz podanie” (ros.)
37
Nawiązanie do polsko-sowieckiej umowy podpisanej 30 lipca 1941 roku w Londynie przez
premiera RP na uchodźstwie Władysława Sikorskiego i ambasadora ZSRR w Wielkiej Brytanii Iwana
Majskiego o pomocy w wojnie przeciw III Rzeszy. Umowa przewidywała nawiązanie obustronnych
kontaktów dyplomatycznych oraz powołanie do życia polskiej armii w Związku Sowieckim. Aneks
umowy zapowiadał przyznanie przez rząd sowiecki „amnestii” wszystkim polskim obywatelom
przetrzymywanym w tym kraju. W. Sienkiewicz, Mały słownik historii Polski, Warszawa 2000, s. 187.
38
Osoba niezidentyfikowana.
39
Władysław Sikorski (1881–1943) – generał, polityk, zwolennik orientacji austriackiej; uczestnik m.in.
wojny ukraińsko-polskiej 1918–1919 i polsko-bolszewickiej 1920, od 1921 roku szef Sztabu Generalnego
Wojska Polskiego, w latach 1922–1923 premier i minister spraw wewnętrznych, 1924–1925 minister
spraw wojskowych, 1925–1928 dowódca Okręgu Korpusu VI we Lwowie, 1928–1939 bez zatrudnienia
jako opozycjonista względem sanacji, 1939–1943 premier rządu RP na emigracji, 1939–1940 minister
spraw wewnętrznych, 1939–1943 naczelny wódz oraz Inspektor Sił Wojskowych. Zginął 4 lipca 1943 roku
w katastrofie lotniczej nad Gibraltarem. W. Sienkiewicz, Mały słownik historii…, op. cit., s. 223–224.
35
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granicach, zostają uznani za obywateli państwa polskiego, z pozwoleniem przejazdu i zamieszkania gdzie chcą na terenie Rosji. Wrażenie ogromne, wszyscy
mają łzy w oczach, niektóre [z nas] płaczą. Sikorski! Rząd polski! Dla nas żyjących tu, gdzie dotychczas słowo „Polska” było przekreślone jako nieistniejące,
a dziś sojusz z nimi zawiera Sikorski, on, w którym cała nasza nadzieja się budziła. On podaje rękę tym zbrodniarzom zdradzieckim. Przez pierwszych parę dni
nie chciałam wierzyć, myślałam, że to jakiś podstęp, aby móc wyciągnąć rekruta
polskiego do armii czerwonej. Dopiero później zrozumiałyśmy i oceniłyśmy genialne posunięcia wodza. Wódz – to pojęcie jeszcze nie obejmuje to, czym on był
dla Polski. Straciliśmy go40, a chętnie oddałabym swoje szczęście, swój powrót
do kraju, aby on żył. A może on, którego pierwsze zdanie odezwy do Polaków
było: „Jak wierzę w Boga”, może tam u Boskich podwoi jaśniej i lepiej widzi,
gdzie prawdziwe szczęście naszego narodu i pewniej do niego naród poprowadzi.
Część II. Do Maryjskiej Respubliki41
Na podstawie amnestii dostałam dokumenty i bilet na przejazd do Maryjskiej
Respubliki, leżącej na półn[ocny]-wschód od Kazania42. Postanowiłam niezwłocznie wyruszyć w drogę, aby się połączyć i zamieszkać razem z moją
ciotką43, staruszką, tam wywiezioną. Była to jesień 1941 r., kiedy niemiecka
ofensywa bardzo daleko już była posunięta i nawet już Moskwa mocno była zagrożona. Przed wyjazdem ostrzegano mnie ogromnie, że nie puszczają dalej jak
do Nowosybirska44, że trzeba dniami, a nawet tygodniami czekać na przesiadkę,
że okradają po drodze w straszny sposób. Jadę przeciw prądowi, gdyż całe
masy ewakuowanych spod frontu jedzie w te strony, eszelony z Niemcami40
Słowa pisane ex post w 1944 roku. Aluzja do tragicznej śmierci gen. Władysława Sikorskiego
4 lipca 1943 roku w Gibraltarze.
41
Jej kontynuacją jest od 1990 roku autonomiczna rosyjska republika Mari El. Leży w rejonie
środkowej Wołgi i jej dopływów: Wietługi, Wielkiej i Małej Kokszagi, Iletu. Powierzchnia nizinna,
niekiedy bagienna, na północnym wschodzie rozciągają się Wzgórza Wiatki; ok. 50% powierzchni
zajmują lasy. Klimat umiarkowany kontynentalny, zimą wpływ arktycznego powietrza powoduje
często spadki temperatur poniżej -40°C.
42
Kazań – miasto leżące przy ujściu rzeki Kazanki do Wołgi, stolica Tatarstanu.
43
Aniela Horodyska (1873–1944) – urodziła się 24 I 1873 roku w Dunajowcach na Podolu
w rodzinie Bronisława Skibniewskiego – wiceprezesa Banku Rolniczego we Lwowie, i Olgi
z Dzieduszyckich. Wyszła za mąż 11 sierpnia 1892 roku za Leona Horodyskiego – właściciela
majątku Tłusteńkie, Łuski, Krogulec, Biała (pow. Czortków, woj. Tarnopol). Zamieszkali
w Tłusteńkiem, nie doczekali się potomstwa. Po śmierci męża w 1931 roku administratorem
majątku został hr. Krzysztof Potocki, żonaty z bratanicą właścicielki – również Anielą SkibniewskąPotocką. W kwietniu 1940 roku wraz z bratanicą Anielą Potocką i jej synem Tomaszem została
wywieziona przez NKWD w głąb Związku Sowieckiego. Zmarła w maju 1944 roku w pobliżu
osady Oziero. ZJWK, bsygn., Informacja pisemna Jadwigi Potockiej, Kraków 23 VIII 2015 r.;
R. Aftanazy, Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej, t. 7: Województwo ruskie,
Ziemia Halicka i Lwowska, Wrocław–Warszawa–Kraków 1995, s. 100–104.
44
Nowosybirsk – miasto na Syberii nad rzeką Ob.
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przesiedleńcami z Ukrainy na Syberię, no i nasi więźniowie, i przesiedleńcy jadą
masowo, a to na punkty zborne do wojska polskiego, a to na południe w łagodniejszy klimat. Istna wędrówka ludów. Stacje tak przepełnione, że nie ma gdzie
stanąć, tak gęsto leżą ludzie.
Dowiaduję się, że w Buzułuku45 koło Ufy46 na linii Czelabińsk47 jest
punkt zborny dla ochotników wojska polskiego48. Mam zamiar jechać tamtędy, żeby się dowiedzieć o męża. Tymczasem Pan Bóg inaczej kieruje mną!
W Nowosybirsku mam sposobność zapoznać się z instrukcją tzw. „Komnata
dla matki i dziecka”, istniejącą na każdej trochę większej stacji w Rosji. Tam
matki w podróży mogą nocować i w dzień dzieci pod opieką pielęgniarek zostawiać. W Nowosybirsku, który jest chlubą reżimu bolszewickiego, komnata
dla matki i dziecka jest urządzona wspaniale. Zgłaszam się tam, Moskal lubi się
popisywać swoją kulturą przed zagranicznikami, więc mnie zapisują. Tomek
zostaje wykąpany, przebrany w koszulkę i majteczki, i zaprowadzono nas do
sypialni dzieci, wypełnionej małymi łóżeczkami. Matce pozwalają zostać przy
dziecku póki nie zaśnie i w nocy odwiedzać, a w nocy śpią matki w sąsiedniej sali, gdzie są ceratowe kanapy. Tomek był tak przejęty i zdenerwowany
nowym otoczeniem, że nie mógł zasnąć i nie pozwalał mi się wcale oddalać;
widząc to, wzięłam go do siebie na ceratową kanapę i tam usnął momentalnie.
Kompastirowanie biletów – to jest [należy] dać bilet do opieczętowania w kasie na przesiadkach, bez tego nie wpuszczają do wagonu. Przy tej ceremonii na
stacjach wyczekują dniami, całymi nawet tygodniami z tłumokami, nocując na
podłogach stacji ludzie. Dojechałam do Kazania bez ani jednego dnia zwłoki,
czekając na stacji tylko od pociągu do pociągu, i jeżeli by ktoś myślał, że to
dzięki obrotności lub sprytowi, to by się grubo mylił. Nic tu spryt ani obrotność
ani nawet siła pięści nie pomoże w tych warunkach. Pan Bóg mnie prowadził
swoją Opatrznością i kierował, i Aniołom swoim kazał mnie pilnować. Nie piszę tego z zarozumiałości, ale aby dobroć Jego nad nami wykazać i tam, gdzie
nam się zdaje, że On nas opuszcza i doświadcza, On właśnie się nad nami najwięcej opiekuje i błogosławi, bo wszystko dobrze uczynił i ślepym uczynił, że
widzą, i głuchym, że słyszą.
Ostrzegano mnie przed złodziejami, byłam sama, więc wprost przymuszona
chwilami zostawiać dziecko i rzeczy na Opatrzności przygodnych znajomych.
Buzułuk – miasto w europejskiej części dzisiejszej Rosji nad rzeką Samarą.
Ufa – miasto w europejskie części dzisiejszej Rosji, stolica Baszkirii.
47
Czelabińsk – miasto w dzisiejszej Rosji na Uralu nad rzeką Miass.
48
Była to realizacja polsko-sowieckiego układu Sikorski-Majski z 30 lipca 1941 roku w kwestii
organizacji wojska polskiego w Związku Sowieckim. 11 sierpnia 1941 roku Naczelny Wódz
powierzył dowodzenie armią gen. Władysławowi Andersowi, a 14 sierpnia tegoż roku podpisano
umowę wojskową, która dała podstawę do rozpoczęcia formowania Armii Polskiej w ZSRR.
Została ona podporządkowana rządowi RP na emigracji. Miejscem formowania armii był rejon
Buzułuku. Stan liczebny ustalono na 30 tys. żołnierzy. P. Żaroń, Armia Polska w ZSRR, na Bliskim
Wschodzie i Środkowym Wschodzie, Warszawa 1981, passim.
45
46
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Np. na jednej przesiadce zajeżdżamy na stację w nocy, pociąg staje w pewnej
odległości od peronu. Z powodu tłoku z rzeczami i dzieckiem wysiadam jedna
z ostatnich i nosilczyka czyli numerowego nie ma blisko. Ciemno całkiem, prawie bezludnie, na jakie[ś] pół kilometra migocą światła stacji, jestem bezradna.
Widzę, stoi starszy pan, porządnie ubrany, proszę go, aby się zaopiekował przez
chwilę dzieckiem i rzeczami, a sama w największym niepokoju pędzę do stacji
i znajduję nosilczyka. W drodze powrotnej wymyślam sobie w duchu, jak można
było tak bezmyślnie zostawić dziecko i rzeczy. Cóż łatwiejszego jak ukraść walizkę, a dziecko zostawić samo. Ulga ogromna: widzę, stoi mój św. Józef i tylko
trochę zrzędzi na zwłokę. Dziękuję mu bardzo i idziemy na stację.
W Swierdłowsku przy kasie spotykam młodego Polaka, który wypuszczony
z łagrów jedzie na punkt zborny. Dużo ich spotykałam, z wieloma rozmawiałam
i byłam przerażona, i żal mi ich było ogromnie. Poznać ich można było po ich
ubiorze w łachmanach i wynędzniałym wyglądzie. Zwykle wydali już wszystkie
na drogę otrzymane pieniądze i zarabiali na dalszą drogę przez noszenie pakunków, inni przez okradanie towarzyszy i pasażerów. Zwracałam się do spotykanych z radością, że widzę Polaka, ale czasem ich stan moralny był bardziej przerażający niż zewnętrzny. Każdego pytałam, czy nie był razem z moim mężem?
Spotkany przy kasie młody człowiek, który inteligencją i sposobem bycia więcej
wzbudzał zaufania, oświadczył mi, że z mężem moim był do łagrów wieziony i tam w lasach niedaleko od siebie pracowali, a teraz po amnestii zgłosił się
do wojska i trzy dni temu wyjechał z całym transportem do Buzułuku na punkt
zborny. Opisał mi go dokładnie, tylko koloru oczu zapomniał, zresztą wzrost,
kolor włosów, nawet wąsy się zgadzały. Wysłałam natychmiast telegram i korespondentki do Buzułuku, kartki te w pół roku dostałam z powrotem, że adresat
nieznany. I mimo ciągłego szturmowania i pisania na wszystkie strony, żadnego
dalszego śladu nie znalazłam.
Tak do Kazania dojechałam szczęśliwie i właśnie wszystkie niepowodzenia
czekały mnie na tych ostatnich 70 km, między Kazaniem a Ozierem, gdzie
znajdowała się moja ciotka. W Kazaniu mówi mi konduktor, że pociąg zatrzymuje się w dwie godziny. Konduktor Rosji gra troszkę odmienną rolę jak u nas.
Jest on haziajem49 wagonu, więc poza kontrolą biletową jak u nas, do niego
należy utrzymanie czystości w całym wagonie, toteż co 2 godziny zamiata,
a w razie nieporządku przy rewizji ciężko odpowiada. Spotkałam nawet tak
przedsiębiorczego konduktora, który w swojej kabince nastawiał samowar
i w czasie biegu pociągu rozdawał pasażerom herbatę za stosunkowo niską
opłatą. Było to dla niego dochodem, a dla nas wielką przyjemnością. Natomiast
straszne jest, że konduktor zna tylko swój odcinek drogi i rozkład jazdy ma
tylko na ten odcinek, o dalszej drodze daje tylko nieścisłe wiadomości, które
w błąd mogą wprowadzić.
49

Gospodarzem (zniekształcony ros.).
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Tak w tym wypadku, licząc na dwugodzinny postój, wyszłam na stację dowiedzieć się, gdzie należy się przesiąść do Joszkar-Oły50. Tomka zostawiłam
pod opieką jakiejś młodej pary – komandira51 i mocno naperfumowanej damy.
W sali wpadam na falę ludzi prących w przeciwnym kierunku, którzy nie mogli
się wyminąć, bo przestrzeń obok wybrukowana jest ciałami ludzkimi. Nareszcie
mimo przekleństw i gróźb lecących przedostaję się do okienka i dowiaduję się,
że tu mam się przesiadać. Łapię numerowego. Ten oświadcza mi, że pociąg
do Moskwy już odszedł. Moskwa była wtedy mocno zagrożona i boje toczyły
się niedaleko od niej. Idziemy do naczelnika stacji, który telefonuje na milicję
stacji węzłowej w Zielonym Dole, aby dziecko wysadzili i każe mi się zgłosić
o [godz.] 6-tej rano do następnego pociągu. O [godz.] 12-tej w nocy do [godz.]
6-tej jest pełnych sześć godzin. Niejeden siwy włos pewnie mi tej nocy przybył. Rano prowadzi mnie zastępca naczelnika do lokalnego pociągu, jedziemy
do Zielonego Dołu. Trzęsę się z emocji i zimna, gdyż nie byłam ciepło ubrana,
a ranek był chłodny. Przyjeżdżamy, naczelnik milicji powiada mi, że o dziecku nic nie wie. Chwyta mnie taki szloch nerwowy, że nie mogę się opanować.
Widząc to, prowadzi mnie do telefonu i dzwoni do poprzedniej stacji, czy tam
przypadkiem dziecka nie ma, odpowiedź z uśmiechem: „Tak, jest, igrajet zdzieś
na milicji”52. Znowu czekam na pociąg powrotny i nareszcie znajduję Tomka,
który z największym zdziwieniem zwraca się do mnie: „Gdzieś tak długo była,
mamo?” Był zupełnie zadowolony, nakarmiony, rzeczy wszystkie [zachowane],
nic nie brakowało. Ale nigdy się nie mogłam dowiedzieć od Tomka, jak go wynieśli, i żadnych szczegółów nie chciał powiedzieć.
Na tej małej stacyjce w Judynie przesiedziałam trzy dni, gdyż pociąg do
Joszkar-Oły szedł tylko co drugi dzień. Pierwszego dnia zdołałam zakompastirować biletu. Zaznajomiłam się tam z Żydem leningradzkim, który mi dał rady nieocenione na życie w Rosji, naturalnie półgłosem. Pierwsza najważniejsza to jest
milczenie, co zresztą jest charakterystyczne dla wszystkich, którzy jako tako żyją
– milczą, rozmowy z nimi można prowadzić tylko potoczne i to skąpo. Druga
zasada to, że wszystko można w Rosji, byle nie zwrócić na siebie uwagi NKWD.
Z milicją jeszcze pół biedy, ale raz tamto zaczepić, to przepadło. Wreszcie trzecia: Ruski narod to wory (Rosjanie to złodzieje).
Wreszcie jestem w Joszkar-Ole, stolicy Marijskiej Respubliki. Tu mnie czeka
istna gehenna. Cztery dni spędzone bez dachu nad głową z czteroletnim synkiem, który chodzić jeszcze może mało, jestem zmuszona nosić go na rękach,
bardzo to męczy i utrudnia sytuację, a nie mam gdzie go zostawić, błoto straszJoszkar-Oła – stolica ówczesnej Maryjskiej Autonomicznej Socjalistycznej Republiki
Radzieckiej, położona nad rzeką Mała Kokszaga – dopływem Wołgi. Do 1919 roku miasto nosiło
nazwę Carewokokszajsk, w latach 1919–1927 Krasnokokszajsk. W języku maryjskim nazwa
znaczy „czerwone miasto”.
51
Komendanta (ros.).
52
„Tak, jest, bawi się na milicji” (ros.).
50
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liwe. Spotykani Polacy odradzają mi jazdę w lasy, gdzie jest moja ciotka, ale
raczej w mieście radzą mi szukać zajęcia i tutaj ją sprowadzić, zaczynam więc
szukać kwatery i jakiejś pracy. Rzeczy, które nadałam na bagaż też nie przyszły,
nie wiem, czy czekać na nie, czy jechać bez nich. I nie mogę się dowiedzieć, jak
jechać do tej miejscowości. Bezdomność to okropna rzecz, nieraz już mrok zapada, a my chodzimy i stukamy do okien domów, szukając noclegu i z trudnością
go znajdujemy. Te cztery dni spędzone dosłownie na bruku były cięższe i bardziej
przykre jak cała podróż. Nareszcie wyjeżdżam. Częściowo autem, a częściowo
koleją i dojeżdżam do Wojenstnoj, skąd pozostaje jeszcze 16 km lasu. Dowiaduję
się, że już stąd jest bardzo trudno dostać jakąkolwiek okazję, więc nocuję u nauczycielki, bardzo gościnnej i u niej zostawiam rzeczy, a o [godz.] 6-tej rano
wychodzimy. Do dziś nie pojmuję, jak te czteroletnie nóżki potrafiły przejść tę
przestrzeń. Modliłam się bardzo do św. Józefa, żeby mnie jakoś przeprowadził,
jak Św[iętą] Rodzinę do Egiptu. Oświeciło mnie z góry, że jeżeli się będę denerwować i dziecko przynaglać, to się zniechęci, rozpłacze i dopiero nie dojdzie.
Postanowiłam wziąć się całkiem spokojnie do rzeczy i dziecku tak uprzyjemnić
drogę, żeby zapomniało, że idzie. Zaczęłam mu więc opowiadać bajki, potem
gdy to już nie wystarczało, wycinałam mu patyczki w lesie, na których jak na
koniku jechał. Wreszcie wyjęłam z plecaka kawałek cukru schowanego na czarną godzinę. Tak uszliśmy jakie[ś] siedem kilometrów. Tomek dalej iść nie może,
próbuję wziąć go na barana, ale on i plecak z niezbędnymi rzeczami to za ciężko.
Po kilometrze siadam bezradnie. Droga wycięta prościuteńka przez las, lecz ani
żywej duszy, ani domu, ani wioski. Siedzimy, nagle podjeżdża podoficer rosyjski
konno, sadza Tomka [na konia], a ja uradowana idę z tyłu. Ostatnie pięć kilometrów znów piechotą, aż doszliśmy nareszcie o zachodzie słońca do Oziera,
we czwartek 4-tego października do Cioci, która w piątek kończyła nowennę do
Serca Jezusowego o nasz szczęśliwy przyjazd.
Część III. Oziero
Oziero jest to po prostu zrąb leśny, na którym wybudowano baraki dla przesiedleńców. Takich pasiołków53 było w tej okolicy bardzo dużo. Z początku były
bardzo strzeżone przez NKWD. Zmuszano przesiedleńców do robót leśnych. Po
amnestii większość się rozjechała, a na ich miejsce przybyły rodziny rosyjskie,
maryjskie, tatarskie, z obozu karnego zrobił się roboczy leśny pasiołok.
Przeżyłam tam blisko rok. Przez większą część roku pracowałam w tzw. przez
nas „gówiennej brygadzie” – sprzątałyśmy i porządkowałyśmy wszystkie brudy
pasiołka. Paczka była dobrana, większość panie, które ze względu na dzieci, albo
rodziny nie mogły chodzić do lasu. W największe mrozy kazali nam w stajni wyrzucać nawóz zmarznięty na kamień, a nagromadzony na metr grubości. Humoru
53

Osiedli, osad (ros.).
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nie traciłyśmy, jedna drugiej dodawała otuchy i pamiętałam wszystkie wyśpiewane pieśni żołnierskie, których prym trzymała p[ani] Krystynka54, wnuczka
naszej poetki, nieoceniona, najdroższa przyjaciółka albo szlagiery wszystkich sezonów, przeplatane opowiadaniami najrozmaitszych przejść i flirtów. Naturalnie
nie obeszło się bez ulubionego tematu na wygnaniu, tj.: „Co bym teraz zjadła dobrego?” i niekończące się rozmowy kulinarne, co podniecało nasz dobry humor,
a wzmacniało tęsknotę do tego, co było. Nieraz Rosjanie dziwili się, jak może
nam być tak wesoło przy tym gnoju. Odpowiadałyśmy arią z Pajaców55: „Śmiej
się pajacu, choć ci się serce krwawi”. Tak jak kochana p[ani] Helena56, która tak
bardzo ciężko zimę przeżyła, że nie mając co gotować, zmuszona była brać zupełnie zamarznięte na kość kartofle przeznaczone dla koni, aby z nich przyrządzić
sobie placki. Wszyscy dostali kurzej ślepoty z wyczerpania. Jędruś57 i Haneczka58
mieli cery przeźroczyste, a biedny Dziadzio59 zmarł na wiosnę z wygłodzenia.
Podziwiam po dziś dzień p[anią] Helenę. Charakter mamy i dzieci taki wyborowy. Kiedy inne mamy martwiły się bezustannie, jak uchronić dzieci przed złym
wpływem i przykładem dzieci rosyjskich, a jeśli się nie martwiły, to niestety
widziały te złe skutki przykładu, a Jędruś i Hanusia byli tak wzorowymi dziećmi.
On skończył szkołę rosyjską jako otlicznik, tj. celujący, i zaraz wziął się do roboty i pracował na polu, nieraz cały tydzień nie przychodząc do domu z powodu
odległości. Ogromnie był lubiany przez przełożonych Moskali tak w szkole, jak
i w pracy. Stawiany był za wzór, a koledzy Moskale, z którymi się zaprzyjaźnił,
nie narzucali mu swego wpływu, ale przeciwnie, to oni dostosowywali się do niego, naśladowali go, a niektórzy z nich obiecywali sobie, że z nim razem do Polski
pojadą. Także i Haneczka wstępuje w jego ślady. A gdy po przeniesieniu przychodził nas odwiedzać, byłam zdumiona, jak chłopiec 12-letni znajdujący się w tym
najniebezpieczniejszym dla dzieci wieku wśród takiego otoczenia może być tak
pięknie wychowany i ułożony. Była to już dla nich piąta zima w Rosji, kto tego
nie przeżył, trudno mu to zrozumieć.
A czy wiecie czytelnicy moi, że tam każda szmatka, gałgan, strzęp czegokolwiek przedstawia skarb nieoceniony w tym kraju, gdzie nie ma nic, gdzie
każda nitka do zeszycia resztek odzieży przez pięć lat zupełnie wyniszczonej
jest bezcenna, a fabrykacja lalek w okresie zimowym jest jedynym środkiem do
zarobienia nieco chleba na ostatnie dni miesiąca, na które kartki chlebowe już się
skończyły. Umiejętność w tej dziedzinie doszła do tego, że nie było kawałeczka,
z którego nie można by coś sfabrykować. Pomysłowość pań, zmuszonych do tego
ciężką potrzebą, wzrosła tak, że z parasolek robiły bluzki na zmianę. A czy wieOsoba niezidentyfikowana.
Aluzja do opery Pajace Ruggiera Leoncavallo.
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Osoba niezidentyfikowana.
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cie, że każdy drobiazg przedstawiał wartość dla tubylców i można za to dostać
parę kartofli czy buraków lub brukiew i mieć zupę na dwa dni. Czy wiecie, co
to jest nie mieć, co zgotować kompletnie, i tak dzień za dniem. Czy widzieliście
oczy kobiety niegdyś ślicznej, która się ledwie na nogach trzyma z nędzy i głodu,
a biega po zimnie, nie mogąc się zdobyć na odwagę, aby wejść i poprosić o pomoc dla siebie, starej matki i trzyletniej córeczki ginących z głodu. Pomyślmy, że
przy naszych dobrych chęciach i pomocy może niejedna z tych naszych ukochanych wywiezionych przeżyje jeszcze tę zimę i będzie tej pomocy zawdzięczała,
że wróci i kraj, i ukochanych swoich zobaczy, a oni ją zobaczą. Czy nie ucieszy
was myśl, że któreś tam z naszych dzieci nie zawoła dziś: „Mamo, jestem głodny,
jestem taki głodny”, bo dzięki wam mama zrobiła placki z kartofli.
Wytężmy myśl nad tym, ile każdy z nas ma w domu rzeczy, które są mu zupełnie zbędne, najrozmaitsze, bo tam wszystko, wszystko się przyda, bo tam nie ma
nic; wytężmy tylko myśl, nie ograniczając wcale swoich potrzeb i zorganizujmy
pomoc naszym rodzinom w Rosji. Czy słyszeliście przez cienką ścianę z desek,
jak najbardziej kochająca się rodzina, syn z ojcem, matka z córką, z głodu zaczynają się nienawidzić, czy wy możecie to sobie wyobrazić? Czy wiecie, co to jest
głód, i wiecie, co to jest heroiczny wysiłek oddania tego placka drugiemu choćby
najbardziej kochanemu człowiekowi, ale całe człowieczeństwo człowieka jest
tak tym zszarpane, że wybucha nieraz wielkim żalem. I tak dręczą się ci najbliżsi,
nieraz jeden drugiego tak dręczy, mimo heroicznych wysiłków, żeby panować
nad sobą. A co powiecie na taki przykład: matka mająca dwóch synów głodnych
jak wilki w okresie największego rozwoju, a nie ma z czego żyć, bo już wszystko
zamieniła, kozy dają jej odrobinę mleka w zimie i tą odrobiną dzieli się z sąsiadką
mającą maleństwo i to z taką, z którą były niedawno na wojnie60, a miskę kartofli dzieli i daje małej Rosjance sierotce, której brzuch puchnie z głodu. Czy nie
równa się ona wdowie ewangelicznej, która grosz ostatni oddała ubogim, a którą
Chrystus pochwalił61.
Odbiegłam od tematu; wszystko razem się tak złożyło, że serduszko moje powiedziało stop i przestało mi dopisywać po przejściu parodniowej grypy. Byłam
tak osłabiona, że chodziłam z największą trudnością, stan ten się przedłużał, felczerka skonstatowała osłabienie mięśnia sercowego. Mam wrażenie, że nerwy
odgrywały tu dużą rolę. Zwykle przy badaniu nas lekarze stwierdzali: „Kakaja
nerwnaja”62. Wyjechałam na leczenie do Joszkar-Oły. Po badaniu, prześwietleniu
i trochę lepszym odżywieniu zrobiło mi się lepiej i wróciłam do domu, gdzie na
przywitaniu Ciocia mówi mi: „Wiesz, Tomek ma 39 stopni gorączki”. Okazało
się, że po kilkudniowych zaburzeniach żołądkowych dostał zapalenia ucha. Jak
później mi lekarze mówili, musiał to być rodzaj tyfusu grasującego u dzieci, któTu w znaczeniu: kłóciły się, prowadziły wojnę.
Ewangelia wg św. Marka [12, 38–44].
62
„Jaka nerwowa” (ros.).
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ry w skutkach atakuje nerki albo uszy. Zapalenie było tak bolesne, że dziecko
wyło z bólu, tak że sąsiadki Rosjanki, litując się, poprosiły naczelnika, żeby mi
dał konie do szpitala. Widocznie przez wstrząs jazdy pękł wrzód, bo bóle ustały,
ale zapalenie przerzuciło się na drugie ucho, z obu uszek ciekła ropa, a gorączka
dochodziła codziennie do 39 stopni. Tak przemęczyliśmy się przez trzy tygodnie,
gehenna straszliwa. Porcję dawali nam na jedną osobę, więc głodowałam, dokupując co nieco w mieście. Brud niesłychany, mydła nie tylko dla chorych, ale dla
sanitariuszek brakło, robactwo straszliwe, wszy nałapaliśmy bez liku. Dali nas na
męski oddział, wąziutkie łóżko na dwoje, bez możności rozbierania się. Chłopi
w większości lekko chorzy, po godzinach wizyt lekarskich z nudów i głodu wyprawiali hałas i awantury do wieczora. Tomek był taki zdenerwowany i przerażony, że nie pozwalał mi prawie odejść i łzami oblewał każde moje odejście.
Leczenie ograniczało się do przepłukiwania i okładów, niepokoiła mnie gorączka, a zapytana lekarka odpowiedziała, że żadne niebezpieczeństwo mu nie
grozi, najwyżej będzie głuchy. Ale doradziła mi powrót do domu, mówiąc, że tam
gorączka prędzej przejdzie. Nareszcie udało mi się wynaleźć sposób powrotu.
Na wozie naładowanym beczkami, po strasznej drodze dojechaliśmy do siebie.
Bardzo zmartwiona stanem Tomka wzięłam relikwie św. Tereski63 i przyłożyłam
mu do uszu. Do trzech dni gorączka spadła, ropa przestała ciec i nigdy dotychczas mu się to nie powtórzyło, odtąd zawiesiłam mu relikwie na szyi i cały czas
w Rosji je nosił.
Będąc w szpitalu, zgłosiłam się do imopokłorotu64 jako nauczycielka francuskiego, zostałam z radością przyjęta i skierowana do 10-klasówki w sąsiedniej wsi.
Tam przeżyłyśmy rok, a następnie przeniosłyśmy się na sąsiedni pasiołok, gdzie
było więcej Polaków, i tam Ciotka moja umarła, a ja zdecydowałam się na powrót.
Krystynko, moja najdroższa przyjaciółko, wyjeżdżając, obiecałam, że was nie
zapomnę i zrobię, co będę mogła, aby Wam wszystkim pomóc. Dlatego dość
o sobie, teraz będę pisać tylko o Was, o waszej niedoli, i jeżeli piszę to, Bóg
i Matka Najśw[iętsza] niech mi będą pomocą, aby te słowa moje doszły tam,
gdzie mogą dla dusz waszych i wszelkich potrzeb doczesnych pomoc Wam przynieść. I wiem, i wierzę mocno, że Bóg nieskończenie miłosierny i nieskończenie
sprawiedliwy, jeśli mnie tak łaską i dobrodziejstwami obsypuje swoimi, która
w niczym więcej od was na to nie zasłużyłam, ale właśnie przeciwnie, to z pewnością i Wam nie mniejszą miarą dobrodziejstw przygotował, a może już je
zlewa. Wybaczcie zwłokę moją, egoizm ludzki jest straszny, tak i mnie troska
o siebie i o dziecko w pierwszym rzędzie umysł zajęła, tak że dla was mało czasu
poświęciłam.
63
Święta Teresa od Dzieciątka Jezus z Lisieux (1873–1897) – francuska karmelitanka bosa,
kanonizowana w 1925 roku, ogłoszona przez Jana Pawła II w 1997 roku Doktorem Kościoła.
64
Prawdopodobnie zapis błędny. Rzecz dotyczy organizacji na kształt sui generis kuratorium
oświaty lub pseudozwiązku zawodowego nauczycieli, nadzorującego resort szkolnictwa w ZSRR
na szczeblach lokalnych.
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Z drugiej strony w Kraju lubią słuchać o przygodach w dalekich stronach, ale
los Wasz wobec ciężkich warunków egzystencji nie odnajduje oddźwięku. Nie zdaje sobie [nikt] sprawy, co znaczy wychować dzieci w tych przeklętych warunkach,
gdzie rozwój fizyczny przy pracy wszystkich od najmłodszego potrzebowałby
zdwojonego odżywiania, a musi być ograniczony do minimum. A rozwój moralny
tylko z heroicznym wysiłkiem matek utrzymywany na poziomie zadowalającym.
Nie wiedzą, co to jest nie móc pójść do Kościoła, do Sakramentów św. przez tyle
lat. Żywa tęsknota łączy się z żalem tylu możliwości ominiętych lub zlekceważonych, a cóż dopiero powiedzieć o tym, który umiera i widzi, że nie ma księdza i nie
będzie go i nie wyspowiada się przed śmiercią. Niemożność zaprowadzenia dziecka do Kościoła i tęsknota przyjęcia Boga po raz pierwszy była tą podnietą, która mnie zmuszała do tego wariackiego wyjazdu. „Myśmy przyszłością Narodu”.
I nasza młodzież wie, że wrócą do Polski Polakami. Toteż patriotyczne poczucie
przynależności bardzo się rozwinęło. Matki i młodzież między sobą, starsze młodszych nawzajem pouczają i dają przykład. Każda uroczystość narodowa jest obchodzona uroczystymi akademiami. Nawet najmłodsze dzieci uczą się wierszyków,
kleją biało-czerwone chorągiewki i wiedzą, że w Polsce jest najlepiej, nie tak jak
tu w Rosji, gdzie niczego nie ma. Zatem wszyscy pracują od najmłodszych, nawet
Jacuś65 i najmłodsza Ewa66 podlewają ogródki i noszą trzaski do domu. Cóż dopiero
powiedzieć o wzorowym Leszku67, który ma lat dziewięć i jest całą wyręką matki.
Gotuje, gdy jej nie ma, i bardzo pilnuje młodszego Bodka68, by punktualnie przychodził na posiłki. Trzynastoletnia Terenia69 jest małą gospodynią – ojciec umarł,
a matka słaba, ona więc wozi na saneczkach, dźwiga, piłuje, rąbie kloce drzewa,
nad którymi niejeden chłop w Polsce by się zastanawiał, jak się do niego zabrać.
Ogródki to podstawa istnienia i zabezpieczenia na zimę, więc już od wczesnej wiosny stanowią troskę i wysiłek wszystkich w chwilach wolnych od pracy. Młodzież oczywiście jest najdzielniejsza i pełna inicjatywy; ciągną z lasu na
wyścigi młode brzózki na ogrodzenie. Umiejętność obchodzenia się z toporem
jest tu już nawyknieniem. Bodek też ma lat trzynaście – wybudował stajenkę dla
kóz i królików, która jest cackiem, kozy mają nawet podłogę i drabinki, żłóbek
i spiżarnię na zimę. Kozy to żywicielki, toteż ich stadko ciągle wzrasta, a kłopot
przygotowania paszy na zimę jest jednym z najważniejszych problemów. Olek70,
znany i zamiłowany hodowca i znawca kóz, ma ogólnie wzięcie w kozich sprawach, prócz tego jest on jako piętnastoletni kapitan opieką i żywicielem matki
i Ryśka71, który Olka nad wszystko kocha.
Osoba niezidentyfikowana.
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Dopiero w zimie, która tutaj już od października się zaczyna, uwaga młodzieży zwraca się ku nauce i garnie się do niej bardzo. Są zorganizowane 3 kursy,
jeden dla młodzieży najstarszej: historia, geografia, Polska współczesna prowadzona przez jedną z pań z uniwersyteckim wykształceniem. Drugi kurs obejmuje
trzecią i czwartą klasę, prowadzony [jest] przez nauczycielkę szkoły powszechnej, obejmujący cały program szkolny. I wreszcie pierwsza klasa dla początkujących. Poza tym, poszczególni uczą się języków. Przez cały rok w każdą prawie
niedzielę młodzież gromadzi się po południu na wspólne zebrania: zabawy i gry
towarzyskie za każdym razem u kogo[ś] innego. Wielką rolę odgrywają dysputy polityczne. Słynie jako pierwszy polityk pożeracz książek i gazet Wieśko72.
Najmłodsi gromadzą się u jednej z pań ze skończonym kursem ochroniarskim
i słuchają z otwartymi buziami bajek i zabawiają się w cygana i inne gry. Na
wspólną modlitwę zbierają się w maju na nabożeństwo majowe i niekiedy październikowe, zależnie od wolnego czasu, od mieszkania, w którym się odprawia,
frekwencja jest większa lub mniejsza. Pierwiastek religijny jest więcej pilnowany
i pielęgnowany przez każdego z osobna, a występuje tylko w niektórych momentach wyjątkowych.
Wspominają ludzie tylko te czasy, kiedy ks. Fedorowicz73 dobrowolnie wywieziony był między nami, żył i pracował jak każdy inny, spuszczając drzewo
w lesie. Gdy się zdecydował na wyjazd, myślał z pewnością o trudnościach, jakie
go czekają; myśl o zdrowiu, ani nieznajomości języka nie zrażała go, wiedział,
że będzie potrzebny duszom i był potrzebny. Nie spotkałam jednego człowieka,
który by nie miał słów zachwytu i podziwu dla jego poświęcenia i dobroci, nawet
Żydzi wyrażają się z wielkim zachwytem. A to, że jeden chłop maryjski, rozmawiając z nim, przyznał się, że jest popem mimo swego zewnętrznego wyglądu
– dostatecznie świadczy o tym, jak zbliżał ludziom Boga. Po amnestii w 1941 r.
wyjechał na południe i tam już oficjalnie został mianowany proboszczem semiOsoba niezidentyfikowana.
Tadeusz Fedorowicz (1907–2002) – przyjął święcenia kapłańskie w 1936 roku we Lwowie,
mgr prawa, mgr teologii, w latach 1936–1937 wikariusz parafii Tarnopol, 1937–1940 kierownik
Sekretariatu Charytatywnego Kurii Metropolitalnej we Lwowie, aresztowany 17 kwietnia 1940
roku przez NKWD, ale wkrótce zwolniony, 26 czerwca 1940 roku dobrowolnie udał się z misją
duszpasterską wraz z deportowaną przez Sowietów ze Lwowa ludnością w głąb ZSRR, docierając
do Republiki Maryjskiej. Zwolniony na podstawie tzw. amnestii dla Polaków z sierpnia 1941
roku, został 5 grudnia 1941 kapelanem rodzin wojskowych w Armii Polskiej na terenie Związku
Sowieckiego. 20 grudnia 1941 roku wysłano go do Kazachstanu w celach duszpasterskich, gdzie
w lutym 1943 został aresztowany lecz w lipcu wyszedł na wolność. Skierowany do Wojska
Polskiego gen. Zygmunta Berlinga w ZSRR pełnił od kwietnia do listopada 1944 roku funkcję
kapelana w I Armii, z którą dotarł do Polski. Zwolniony z wojska objął obowiązki kapelana Zakładu
dla Ociemniałych w Żułowie na Lubelszczyźnie, a w latach 1947–1948 i 1950–2002 w Laskach
k. Warszawy, 1948–1950 ojciec duchowny Seminarium Duchownego archidiecezji lwowskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej. Odznaczony godnością kanonika lwowskiej Kapituły Metropolitalnej
w Lubaczowie oraz protonotariusza apostolskiego. Zmarł 27 czerwca 2002 roku w Laskach.
R. Dzwonkowski, Leksykon duchowieństwa polskiego represjonowanego w ZSRS 1939–1989,
Lublin 2003, s. 222–223; T. Fedorowicz, Drogi Opatrzności, Lublin 2011, passim.
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pałatyńskim i objeżdżał tamtejszą obłaść74, trudy i ostry klimat przyprawiły go
o ciężką prawie chorobę śmiertelną. Ostatnio pisał do nas już z wojska polskiego
tworzonego przez Berlinga75, gdzie został mianowany kapelanem.
Pan Bóg bez pośredników potrafi prowadzić dusze do siebie, ile jednak
cierpień, trudów idzie na marne, przepadnie bez żadnej wartości, które gdyby
w łasce i dla Boga przyjęte, miały [by] wartość nieskończoną. Tu mówię nie
tylko o naszych ludziach, ale i o tubylcach. Ile razy widziałam taką religijność,
wiarę i pobożność u ludzi tutejszych żyjących w takiej nędzy, że żałość brała
patrzeć na nich, a tak głodnych światła religii i tak kurczowo trzymających
się tych strzępów modlitw i zwyczajów religijnych, których nie zapomnieli,
u Boga żebrząc tylko miłosierdzia i w Nim już tylko nadzieję pokładając. Jest
to zresztą prawie powszechne. Jeżeli kiedy, to teraz Bóg byłby nie tylko radością, ale i największą miłością przyjęty przez ten biedny od wieków prześladowany naród.
Pogrzeb. Ocenić, co znaczy mieszkać wśród tych odległych stron, między
swoimi rodakami można najlepiej, gdy przychodzą ciężkie chwile i przejścia,
jak choroba albo śmierć. Już w czasie krótkiej choroby mojej ciotki współczucie, zainteresowanie i chęć pomocy były ogromne. Mimo jednak wszelkich
dostępnych środków i usiłowań, osłabienie organizmu i wychudzenie było tak
ogromne, że nie wytrzymała choroby i do tygodnia umarła. Umierała w takim
ubóstwie, opuszczeniu i wyzuciu z wszelkich tego świata marności, że ją chyba
Pan Jezus do siebie w swojej Męce tak chciał upodobnić, że jej nieodmienną
stałość i wierność Jemu w najcięższych próbach i uciskach i chyba cały czyściec swój tu na ziemi odbyła, żeby pójść do wiekuistej radości. Przy zwłokach
zgromadzili się wszyscy, odmawiając modlitwy mszalne i modlitwy za zmarłych przez 3 dni. Młodzież chętnie wykopała grób na cmentarzu w Niemedsole
oddalonym o sześć kilometrów. Naczalnik76 dał sanie i konie. Ale Tatar, który
miał jechać, wyraził wielką obawę, czy na cmentarz da się dojechać. Zaczęły
się właśnie roztopy i śniegi podmyte przez wodę w niektórych miejscach uniemożliwiły przejazd. Droga okropna, z tego to względu głównie młodzież tylko
Obwód, województwo (zniekształcony ros.).
Zygmunt Berling (1896–1980) – od 1918 roku żołnierz Wojska Polskiego, uczestnik wojny
polsko-bolszewickiej 1920, w latach 1935–1939 dowódca pułku, w 1939 w stanie spoczynku,
pracownik Państwowego Instytutu Rozrachunkowego w Warszawie, po 1 września 1939 wyjechał
do Wilna, gdzie został aresztowany przez NKWD i więziony w Starobielsku i Moskwie, tam
zwerbowany do współpracy z Sowietami; w latach 1941–1942 w Armii Polskiej w ZSRR,
w 1943 roku współorganizator i dowódca w randze generała 1 Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki
w ZSRR, w latach 1943–1944 dowódca I Korpusu Polskich Sił Zbrojnych tamże, w 1944
dowódca Armii Polskiej w ZSRR, od 1944 do 1947 przebywał w Moskwie, w latach 1948–1953
organizator i komendant Akademii Sztabu Generalnego w Warszawie, 1953–1956 podsekretarz
stanu Ministerstwa Rolnictwa, 1957–1970 wiceminister leśnictwa, od 1963 roku członek PZPR.
W. Sienkiewicz, Mały słownik historii…, op. cit., s. 24; A. Topol, Zygmunt Henryk Berling 1896–
1980, Katowice 1990, passim.
76
Naczelnik (ros.).
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szła za trumną i parę najdzielniejszych osób. Tak dojechaliśmy na jakieś pół
kilometra od cmentarza, kiedy przeszkoda zdawało się nie do przebycia zatrzymała nas. Wody strumieniem wezbrały pod śniegiem, Tatar twierdził, że
koń który będzie szedł na pewno się wywróci i nie wstanie. Wobec tego jedna
z panienek próbuje przejść i zapada się po kolana. Tatar wyprzęga konia i powiada, że sanie same trzeba przeciągnąć. Chłopcy sami więc co odważniejsi
przeskakują wodę, przemaczając się zupełnie, inni obchodzą dookoła i ciągniemy sanie aż do cmentarza w rozmokłym śniegu, zapadając się co chwila po
kolana w śniegu. Na cmentarzu modlitwy, śpiewy, skromny krzyż drewniany.
Samo położenie cmentarza i grobu bardzo ładne, wśród pól i lasów. Później już,
gdy chodziłam już w piękną pogodę wiosenną na ten cmentarz, myślałam sobie,
że to właśnie najwięcej kochała Nieboszczyka. A widząc np. w Żytomierzu77
groby bogaczy straszliwie porabowane, bez żadnej czci dla zwłok, mówiłam
sobie, czy nie lepiej leżeć spokojnie ubogo na takim polnym cmentarzu, jak
w bogactwie być narażonym na takie zbezczeszczenie78.
Dary. Nagle rozchodzi się po całym pasiołku wiadomość, że przyszły wagony do Joszkar-Oły. Muszę tu nadmienić, że po zawarciu umowy między polskim rządem a Rosją sowiecką, Ambasada Polska79 z pomocą władz rosyjskich
zorganizowała na całym terytorium Rosji swoje placówki w każdej obłasti, na
czele których stali mianowani przez Ambasadę tzw. mężowie zaufania. A ci znowu zatwierdzali w każdym skupisku jednego Polaka jako miejscowego przedstawiciela, przy nim był zwykle zarząd i oni to zajmowali się sprowadzaniem
darów i ich rozdzielaniem pomiędzy pozostałych. Ameryka przysyłała bardzo
dużo; podobno bazy Ambasady w Kijowie i w innych punktach rozdzielczych
były przepełnione. Bądź co bądź trudno mi osądzić, jaki udział w tych darach
przypadł nam – przesiedleńcom. W każdym razie była to dla nas deska ratunku
Żytomierz – ówczesne miasto obwodowe w Ukraińskiej SSR.
Cmentarz Polski w Żytomierzu powstał w 1799 roku, około 2 km od centrum starego miasta.
Obejmował wówczas teren o szerokości 762, 45 m i długości 877, 5 m. Stanowił miejsce pochówku
zarówno dla elity społecznej, jak i miejskiej biedoty. W dobie sowieckiej miał miejsce proces
planowanej dewastacji oraz grabieży grobowców. W latach 1929–1941 funkcjonariusze GPU
prowadzili akcję penetracji krypt grobowych rzekomo w poszukiwaniu ukrytej broni, a faktycznie
w celach rabunkowych. Zamknięcie cmentarza dla pochówków zmarłych nastąpiło w 1976 roku,
ale metodyczne niszczenie grobów trwało i trwa do dziś. Cmentarz Polski w Żytomierzu, oprac.
T.M. Rudkowski, Warszawa 1999, passim.
79
Po zawarciu układu Sikorski-Majski w 1941 roku reaktywowano Ambasadę Polską
w Moskwie, zamkniętą 17 września 1939. Po ewakuacji sowieckiego rządu i korpusu
dyplomatycznego w 1941 roku do Kujbyszewa, również ta instytucja przeniosła się do tego miasta.
Utrzymywała sieć delegatur w stolicach kilkunastu republik i obwodów, ale tylko dziewięć z nich
posiadało status dyplomatyczny. W terenie działało kilkuset tzw. mężów zaufania, ale już latem
1942 roku władze sowieckie zamknęły delegatury, a ich personel aresztowały. 25 kwietnia 1943
Sowieci zamknęli również Ambasadę Polską w Kujbyszewie. W latach 1943–1944 Rzeczpospolitą
Polską reprezentowało z ZSRR w ograniczonym zakresie Poselstwo Australii. B. Szubtarska,
Ambasada Polska w ZSSR w latach 1941–1943, Warszawa 2005, passim.
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i możliwość przeżycia dwóch lat. Po rozpoczęciu wojny rosyjsko-niemieckiej80
paczki i przesyłki pieniężne przestały przychodzić, więc było bardzo ciężko.
A więc dary amerykańskie były ogromną pomocą, i radość i wdzięczność nasza
była wielka mimo różnych sporów i kłótni. Zarządy i ich przewodniczący mieli
niemało kłopotów i trudności, i jak mi mówił jeden z nich: „Z góry jestem na to
przygotowany, że gdybym najsprawiedliwiej rzeczy rozdzielił, to i tak narobię
sobie wielu wrogów”.
Sam przywóz rzeczy na pasiołok przedstawiał wielkie trudności, osiemdziesiąt kilometrów odległości. Nieraz naczelnicy dawali konie, co trzeba było grubo opłacać, potem koni było już tak mało, że ich nie sposób było dostać nawet
za największą opłatą. Pamiętam taki jeden transport, że go podwieziono autem
o dwadzieścia kilometrów od miejsca przeznaczenia, rzeczy złożono w chałupie
i tam rozdzielono produkty, i każdy sobie swoje kilkanaście kilogramów dźwigać
musiał na własnych plecach. Szliśmy tak całą karawaną, oczekiwani przez dzieciaki, z których co starsze wybiegały daleko przed pasiołok, aby pomóc swym
mamom.
Rozdział produktów był łatwiejszy po równej ilości kilogramów na głowę.
Niektóre produkty były przeznaczone tylko dla dzieci i starców, jak mleko,
grysik, ryż. Mąka biała, konserwy zup grochowych, tłuszcze, cukier dostawaliśmy wszyscy. Koce, które były bardzo cenne na zamianę i na szycie ubrań
i płaszczy, też łatwiej było rozdzielać na poszczególne rodziny. Największy
kłopot był z tzw. „szmatkami”, tj. sukienkami, płaszczami, bluzkami i najrozmaitszymi rzeczami dziecinnymi nowymi i przyniszczonymi, a nawet i bardzo
podartymi. Gdyby sam Salomon te rzeczy rozdzielał, to by także nie dogodził.
Jednej z pań wydawało się, że druga dostała więcej, a druga także czuła się
pokrzywdzona i tak z tego wynikały plotki, kłótnie, nienawiści i gniewy na
dłuższą metę. Zamiast dziękować za to, co dostali, i być wdzięcznym, że znów
na jakiś czas są zabezpieczeni, bo przecież nikomu nic się nie należało, a jednak otrzymali te dary, wiekuiści malkontenci uważali zawsze, że im się więcej
należy. I choć ofiarność komitetów, ich zarządów, ich wielka bezinteresowność
była bardzo wielka – kalumnie, a nieraz i oszczerstwa przechodziły wszelkie
pojęcia, a nawet i przyzwoitość.
Z drugiej strony w większych ośrodkach i bazach nadużycia i kradzieże szły
w niezliczone, czego objawem było, że nieraz na bazarze zjawiały się rzeczy lub
produkty w wielkiej ilości, a na pasiołki przychodziły w niewielkiej ilości, albo
wcale nie przychodziły. Nie moją rzeczą sądzić te sprawy, może po wojnie znajdą
się ludzie, którzy będą mieli dokładniejsze dane o tych sprawach i o tym okresie
tak interesującym i dającym tak ogromne możliwości sprawie polskiej w Rosji.
O tym można by napisać całe dzieło.
Otrzymaliśmy także – szczególniej rodziny wojskowych – zapomogi pieniężne, a później po zniesieniu Ambasady przychodziły paczki z Iranu z zawartością
80

Aluzja do wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej 22 czerwca 1941 roku.
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tłuszczów i materiałów. Prócz pomocy materialnej mieliśmy i pomoc moralną
w postaci gazety pt.: „Polska”81 wydawanej w Ambasadzie w Kujbyszewie. Do
dziś mam jej jeden egzemplarz jako cenną pamiątkę. Była ona rzeczywiście tym,
czym powinna być w tych warunkach: przypominała, utrzymywała i pobudzała wiarę, nadzieję i miłość do najwyższych ideałów – Boga i Ojczyzny. Co do
wiadomości politycznych, to z konieczności zapewne były bardzo ograniczone.
Po wyjeździe Ambasady i zerwaniu stosunków polsko-rosyjskich82, opieka nad
Polakami w Rosji została powierzona Poselstwu Australijskiemu i radzono, aby
tam się zwracać w różnych sprawach z wszelkimi potrzebami. A więc pisałyśmy w różnych sprawach prawie wszystkie, ale za moich czasów słyszałam tylko
o dwóch odpowiedziach. Natomiast w Joszkar-Ole, jak i w innych ośrodkach
polsko-żydowskich, został zawiązany „Związek Patriotów Polskich”83 przez
Wandę Wasilewską84. Nadmienię tu jak w ostatnim numerze „Polski”, kiedy właśnie zaczęto tworzyć „Związek Patriotów”, redaktor „Polski” umieścił wyjątek
Czasopismo „Polska. Tygodnik Polaków w ZSRR” wychodziło w okresie od 4 grudnia
1941 do 1 kwietnia 1943 roku, ukazywało się jednak nieregularnie, najczęściej co dwa tygodnie.
Funkcję redaktora pełnił początkowy Ksawery Pruszyński (1941–1942), później Teodor Parnicki
(1942), Jan Erdman (1943). Nakład wynosił 10 tys. egzemplarzy. Periodyk ukazywał się pod egidą
Ambasady Polskiej w Kujbyszewie. Czasopismo miało charakter informacyjno-publicystyczny
i kulturalno-oświatowy. Nad „poprawnością polityczną” redakcji czuwały władze sowieckie.
Z chwilą zamknięcia Ambasady Polskiej w Kujbyszewie 25 kwietnia 1943 roku periodyk
przestał wychodzić. O.S. Czarnik, Czasopismo „Polska” w ZSRR (1941–1943). Trudna praca na
osamotnionym posterunku, „Studia Bibliologiczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego
Jana Kochanowskiego”, t. 11, Kielce 2008, s. 111–117.
82
Pretekstem do zerwania sowiecko-polskich stosunków dyplomatycznych 25 kwietnia 1943
roku stał się fakt opublikowania przez Niemcy odkrycia grobów zamordowanych żołnierzy polskich
w Katyniu. Rząd polski w Londynie zwrócił się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża
z prośbą o ekspertyzę w tej kwestii. Dla Sowietów był to wystarczający powód do zamknięcia
Ambasady Polskiej w Kujbyszewie. B. Szubtarska, Ambasada Polska w ZSSR, passim.
83
Związek Patriotów Polskich (ZPP) – organizacja założona przez polskich komunistów
w Związku Sowieckim 9–10 czerwca 1943 roku. Faktycznym celem miało być przygotowanie
przedpola do przejęcia władzy w Polsce po zakończeniu II wojny światowej. Lansowano ideę walki
Polaków we współpracy ze Związkiem Sowieckim przeciw III Rzeszy, krytykowano emigracyjny
polski rząd w Londynie, zapowiadano reformy społeczne, propagowano wizję powojennej Polski
w tzw. granicach etnograficznych. ZPP tworzył w ZSRR polskie szkoły, domy dziecka, drukował
literaturę i podręczniki. W latach 1945–1946 organizował repatriację i ekspatriację Polaków ze
Związku Sowieckiego do kraju. Do władz naczelnych należeli m.in.: Zygmunt Berling, Bolesław
Drobner, Alfred Lampe, Wanda Wasilewska jako przewodnicząca Zarządu Głównego. Instytucja
uległa rozwiązaniu 10 sierpnia 1946 roku. W. Sienkiewicz, Mały słownik historii…, op. cit., s. 295.
84
Wanda Wasilewska (1905–1964) – w okresie międzywojennym działaczka socjalistyczna,
w 1927 roku uzyskała doktorat z polonistyki na UJ, od 1939 przebywała we Lwowie, potem w ZSRR,
w latach 1940–1964 deputowana do Rady Najwyższej ZSRR, w 1943 roku współorganizatorka
„Związku Patriotów Polskich” i przewodnicząca Zarządu Głównego, w 1943 współorganizatorka
1 Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki oraz w 1944 Armii Polskiej w ZSRR, od lipca 1944 roku
wiceprzewodnicząca PKWN, pułkownik Armii Czerwonej, autorka licznych powieści oraz wierszy
utrzymanych w stylu tzw. realizmu socjalistycznego w literaturze polskiej. Od 1945 roku mieszkała
w Kijowie, gdzie zmarła 29 lipca 1964 i tam została pochowana. W. Sienkiewicz, Mały słownik
historii…, op. cit., s. 262; A. Ciołkosz, Wanda Wasilewska: dwa szkice biograficzne, Londyn 1977,
passim.
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z pism Adama Czartoryskiego85 z czasów Sejmu Czteroletniego o patriocie polskim. Finezja i ironia były tak udane, że nie mogłam się dosyć nacieszyć. Radość
jednak trwała krótko, gdyż nadsyłane przez W[andę] Wasilewską w pierwszym
okresie obrzydłe szmaty, piśmidła redagowane z taką przewrotnością, chytrością
i obrzydłą nienawiścią, były źródłem wstrętnej zarazy. Wiadomości politycznych
było w tych gazetach sporo, ale były także niebezpieczne dla mniej uświadomionych.
Do tego „Związku Patriotów” u nas należeli prawie wyłącznie Żydzi, w komitecie było 99% Żydów. Nigdy nie zapomnę, kiedy byłam na uroczystości 3-go
Maja zorganizowanej przez szkołę polską w Joszkar-Ole (takie właśnie zostały
otwarte na całym terenie Rosji), cała widownia, prawie sami Żydzi i z zachwytem słuchali śpiewu swoich dzieci. Słowa, które utkwiły mi w pamięci i wciąż się
powtarzały: „W naszych żyłach płynie polska krew, polska mowa naszą mową”.
Takiej polskiej krwi to nawet patrzący z portretów Lenin i Stalin się nie boją.
Na naszym pasiołku większość matek zdecydowała się nie starać się o polską
szkołę, aby nie mieć narzuconych programów i wpływów wandalskich, jak je
nazywaliśmy. Postanowiono nadal uczyć dzieci prywatnie.
Pomoc materialna ze strony „Związku [Patriotów]” była, póki ja byłam, bardzo niewielka: rozdawanie resztek po Ambasadzie, obiecane dla dzieci walonki
na zimę nigdy do nas nie dotarły. Natomiast w dwóch przednówkowych miesiącach dostaliśmy pomoc w mące jęczmiennej i razowej, oliwie, nieco grochu
i cukru. Dla dzieci mleko w proszku i kakao w minimalnych ilościach. Opieka
„Związku” można było powiedzieć fikcyjna, na dowód czego przytoczę kilka
faktów. Ciotka moja pisała podanie o pomoc materialną do Komitetu Opieki
Społecznej w Moskwie. W odpowiedzi przyszedł rozkaz zajęcia się nią do
Komitetu w Joszkar-Ole, a przewodniczący z Joszkar-Oły wysłał takie same polecenie do naszego pasiołka już po śmierci Ciotki i na tym się skończyła opieka.
Jeden Polak został aresztowany i zostawił córeczkę dziesięcioletnią bez żadnej opieki, gdyż matka wcześniej umarła. Mimo zwracania się do Komitetu
o oddanie jej do polskiego domu sierocego pod Moskwą, dziecko zostało oddane
do rosyjskiego dieddomu86, gdzie warunki są opłakane i pod względem materialnym, jak i moralnym. A gdy jedna z naszych pań, epileptyczka, której mąż umarł
Adam Jerzy Czartoryski (1770–1861) – książę, polski mąż stanu, należał do grona
przywódców polskiego ruchu narodowego, uczestnik Konfederacji Targowickiej w 1792 roku,
wypracował wespół z rosyjskimi politykami model liberalizujących reform ustrojowych Rosji,
w latach 1804–1806 minister spraw zagranicznych Rosji, był członkiem Senatu i Rady Państwa,
współtwórca III koalicji antynapoleońskiej w 1805 roku, przyczynił się do powstania Królestwa
Polskiego w 1815, podczas powstania listopadowego stanął na czele Rządu Narodowego, po
upadku powstania stał się przywódcą obozu konserwatywno-liberalnego Wielkiej Emigracji zw.
Hotelem Lambert, był wpływowym propagatorem sprawy polskiej na arenie międzynarodowej,
autor licznych utworów literackich o charakterze historyczno-dydaktycznym. J. S[kowronek],
Czartoryski Adam Jerzy, [w:] Słownik biograficzny historii Polski, t. 1, red. J. Chodera, F. Kiryk,
Wrocław–Warszawa–Kraków 2005, s. 260–261.
86
Domu dziecka (ros.)
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w Rosji, została z trzynastoletnim dzieckiem, żyjąc w nędzy, idąc ulicą, dostała
na ulicy ataku, prosiłam ludzi ze „Związku”, żeby się nią zajęli, to jednak nie
znalazło u nich żadnego oddźwięku.
Gdy chodzi o opiekę społeczną rosyjską, to z moich ścisłych obserwacji
[wnioskuję], [że] gdyby wykonanie odpowiadało ich planom i obmyśleniu, wtedy mogli by służyć jako wzór narodom europejskim. Niestety, wykonanie bardzo
szwankuje. Z opowiadań jednej z lekarek Rosjanek: letnisko dzieci zostało dobrze zorganizowane. Przyjechały dzieci dobrze wyglądające z domu, a personel
wychudzony i wygłodzony. Po dwóch miesiącach dzieci wracały wychudzone
i wygłodzone, a personel kwitnący i cudownie odżywiony.
Część IV. Maryjska Respublika
Leży ona na półn[ocny]-wschód od Kazania. Zamieszkuje go szczep dawniej
zwany Czeremisan87, od czasu rewolucji przezwani Marijcami, a dawna nazwa
jest uważana za obelgę i bardzo często używana przez Moskali na okazanie swojej wzgardy i wyższości do tubylców. Toteż Maryjcy88 nienawidzą Moskali jak
w ogóle obcokrajowców, natomiast między sobą są ogromnie solidarni, gościnni,
rodzinni, dobrzy. Pochodzenie i język jest zbliżony do fińskiego do tego stopnia,
że mówiono, że w czasie wojny z Finlandią89 rekruta z Maryjskiej [Respubliki]
wcale nie brali. Ludność jest bardzo konserwatywna, bardzo religijna, choć jest
też spora ilość partyjnych, oddanych nowemu reżimowi. Maryjcy są sobie zupełnie samowystarczalni. Strój ich bardzo oryginalny i ładny, jest kompletnie wyrabiany w domu, a składa się u kobiet z bielizny z konopnego płótna, jednak nieraz
bardzo ładnie i cieniutko wyrabianego. Koszula ślicznie haftowana górą i dołem
jest równocześnie suknią przepasaną szeroką szarfą, farbowaną na jaskrawy kolor pomarańczowy, zielony albo niebieski z owczej wełny. Na nogi wkłada się
skarpetki wełniane, na które przychodzą w lecie płócienne, a w zimie wełniane
owijacze, na wierzch łapcie z łyka lipowego. Sposób noszenia i wiązania owijaczy i łapci jest charakterystyczny dla pewnych okolic. Za okrycie głowy służą
chustki, zwykle dwie, względnie na chustkę czapka futrzana. Wierzchnie odzienie to są bundy z wełny owczej tkane albo kożuchy baranie ślicznie wyszywane
Poprawnie powinno być: Czeremisów od formy – Czeremisi.
Poprawnie powinno być: Maryjczycy.
89
Konflikt zbrojny ZSRR z Finlandią – 30 listopada 1939 – 13 marca 1940. Rząd sowiecki
zażądał przesunięcia o 25 km na północny-zachód granicy fińsko-sowieckiej, wydzierżawienia dla
Sowietów na 30 lat półwyspu Hanko w celu utworzenia sowieckiej bazy marynarki wojennej oraz
demontażu fortyfikacji tzw. linii Mannerheima. Finlandia odmówiła spełnienia tych postulatów.
Rozejm podpisano 12/13 marca 1940 roku w Moskwie, w wyniku którego Finlandia straciła 35
tys. km². Armia fińska straciła 22 849 żołnierzy, a sowiecka od 230 tys. do 273 tys. Finlandia
porzuciła odtąd politykę neutralności, stając po stronie III Rzeszy po niemieckiej agresji na ZSRR.
T. Konecki, Wojna radziecko-fińska 1939–1940, Warszawa 1998, passim; M. Kołomyjec, Wojna
zimowa 1939–1940, Warszawa 2002, passim.
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i kolorowymi krajkami przepasane. Wszystko razem jest takie ładne, harmonijne i dostosowane do potrzeb na wiosnę, jak na zimę i lato, kiedy jest straszna
plaga komarów wprost nie do zniesienia. Wprawdzie przy zaaklimatyzowaniu
jest się mniej wrażliwym, jednak rodzaj odpowiedniego ubioru jest nieodzowny.
Środkiem pomagającym na komary jest terpentyna, na krótki okres komary nie
znoszą tego zapachu.
Nie mogłam się dość napatrzeć, szczególnie w zimie, na typowy obrazek. Idzie
rząd Maryjek z saneczkami odpowiednio przyczepionymi, tak lekko a zamaszyście
na tle lasów i śnieżnej przestrzeni, jak jakieś marionetki czy kukiełki z szopki,
mężczyźni ubierają się w lecie w płócienne ubrania, a w zimie z owczej wełny.
Są urodzonymi myśliwymi. Nie zapomnę, jak kiedyś wracałam ze wsi z trzema
Marijcami idącymi na robotę z toporami, no i naturalnie ze strzelbami, było to
przy końcu zimy, wody rozlały ogromnie. Byłam zachwycona lekkością ich chodu,
zgrabnością, umiejętnością wyszukiwania drogi. Doszliśmy do jeziora ogromnie
rozlanego, gdzie mieli założone sieci na ryby, jeden z nich z taką łatwością brodził
po wodzie, dobrnął do sieci, wyciągnął je i wrócił z odległości jakieś 200 kroków
na obszarze zalanym wodą. Tutaj myśliwy miałby używanie, gdzie w tych dziewiczych puszczach zwierzyna to niedźwiedź, wilk, łoś. Las wspaniały mimo trzebienia i wycinania przez rząd. Lasy są mieszane lub też same szpilkowe, odwieczne
i uroczyste drzewa, gdzie stopa ludzka nie dochodzi, są miejsca, gdzie tylko zimą
można dojść z powodu bagien i moczarów. Widzi się tam stare powalone drzewa.
Na uwagę jeszcze zasługują wsie maryjskie. System budowania jest bardzo
ciekawy. Drzewa nie brak, więc też każda zagroda ma [wiele] budynków, szop,
komór, które wraz z domem (domem mieszkalnym) tworzą zwykle trzy ściany
podwórza, które od drogi jest odgrodzone wysokim parkanem i olbrzymią bramą.
Jedno ogrodzenie łączy się z drugim, tak że idzie się przez wieś nieprzerwanie
rzędem zabudowań, co jest bardzo praktyczne ze względu na ochronę przed wiatrem. Które piękniejsze chałupy, są ślicznie ozdobione rzeźbami. Styl budowli
zbliżony do naszego góralskiego, nietynkowane ani zewnątrz, ani wewnątrz.
Bogactwo lasów to drzewo, jagody, grzyby w takich ilościach, że to przechodzi wszelką fantazję. Zima to okres pracy w lesie, wojna podwoiła potrzeby materiału drzewnego, a tymczasem mężczyzn do pracy już nie ma, gdyż wszystko
w wojsku, a ci, co zostali, to inwalidzi z wojny. Więc gdy tylko zima się ustali,
kobiety, wyrostki, dziady z kołchozów wzywani są na roboty do lasu z końmi,
toporami, piłami. Nie dość na tym; większe miasta muszą się same w drzewo
zaopatrywać i dlatego różni pracownicy i pracowniczki dostają wezwanie do pracy w lesie. Buchalterzy, fryzjerzy, kelnerki itd., każdy mieszkaniec miasta musi
w zimie w lesie, a latem w polu pracować pewien dłuższy lub krótszy okres.
Postrachem wszystkich to trudfront90, kto tylko nie pracuje, dostaje powieskę91
90
91

Front pracy (ros.).
Wezwanie (ros.).
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i musi jechać do obozu pracy czy do fabryk, czy kopalń itd. Warunki pracy tam
okropne, zwykle w głębi Rosji. Poza tym, kto nie pracuje, ten nie dostaje kartki
na chleb, a drożyzna kolosalna, opłaty miesięczne śmiesznie małe, np. buchalter
albo sekretarz dostaje 200–300 rubli miesięcznie, a bochenek chleba waha się
[w granicach] 180–200 rubli. Naturalnie zależy od okolicy, np. Ukraina była
ostatnio znacznie tańsza. Dlatego to każdy zdolny do pracy musi pracować. Ktoś,
kto nie pracuje, uważany jest za parazita92, mimo że musi pracować prawie za
darmo, nie mając nic z tej pracy. Brak prawie kompletny transportu i zła organizacja towarzystw handlowych jest powodem tych braków aprowizacyjnych.
Tak mi opowiadał kiedyś inteligentny naczelnik: „Nasze stowarzyszenia handlowe zupełnie nie dorosły i nie wywiązały się ze swego zadania w czasie wojny,
a organizacja ich jest wadliwa”. Objawem powszechnym jest bezplanowe dostarczanie produktów nawet pierwszej potrzeby. Raz przywiozą samą kaszę, to znów
same kartofle czy kapustę, wtedy na każdy obiad [jest] to, co w magazynie93,
a więc kasza lub krupnik – to długo kartoflanka, a gdy tych braknie, jest przywieziona kapusta – więc kapuśniak. Tomy można by o tym pisać. Czegoś takiego nie
może sobie wyobrazić Europejczyk, jak można żyć w takich warunkach. Toteż
tutaj cała myśl człowieka zaabsorbowana jest troską, czy dziś dostanie chleb i ten
talerz zupy. Ludzie są tak wygłodniali, że godzinami przepychają się w ogonkach
po miskę wody z połówkami kartofla, byle czymś gorącym rozgrzać żołądek do
tej porcji chleba, którą nie wiadomo, kiedy zjeść i jak dzielić.
W lesie są pobudowane baraki dla przyjezdnych robotników, tam też mają
stołówki. Poza tym w lesie pracują chłopcy, którzy z wyższych klas brani są na
przeszkolenie wojskowe. Dwa dni ćwiczą, a jeden dzień pracują w lesie. Każdy
naczelnik leśny ma wyznaczoną normę, którą ma w ciągu dnia wykonać, a za
niewykonanie planu jest grubo94 odpowiedzialny. Toteż umieją wyciągnąć z człowieka maksimum. Zależną od wydajności pracy jest porcja chleba i stołówka.
Kto nie wypełni normy trzech kubików dziennie spiłowania i oczyszczenia drzewa, dostaje 200 g mniej chleba, kto więcej zrobi dostaje 100 g więcej. Drugie
danie w stołówce składające się z porcji wielkości dziecinnej dostają tylko stachanowcy, tzn. wybitni robotnicy. I widziałam, jak dziewczęta i dzieci prawie
pracowały tak dzielnie z muskułami naprężonymi i mimo podwyższonych norm
były stale głodne, jeśli ostatnich łachmanów nie zamieniły na chleb.
Wszystko w Rosji jest robione według planu. Nawet powstał wierszyk ironizujący te plany. Ludność bardzo chętnie go powtarzała, tak dosadnie po rosyjsku rzecz malujący, że niestety nie można go powtórzyć. Powtórzę natomiast
to samo, co już o pracy społecznej pisałam, że gdyby wykonanie odpowiadało
obmyśleniu, to by cudów dokazali. Plan wykonany być musi. Za niewykonaPasożyta (ros.).
Tu w znaczeniu: sklepie.
94
Rusycyzm: poważnie.
92
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nie wielka odpowiedzialność, więc umiejętność w oszukiwaniu i podrabianiu
jest niesłychana. Tandetność roboty przysłowiowa. Na zapytanie, dlaczego tak
źle to zrobione, zawsze można dostać odpowiedź: „Bo udarnicy robili”. Udarnik
stachanowiec to robotnik wybitny, który w minimum czasie wykona maksymalną
robotę, wychwalany i uznawany. Na papierze wszystko jest zrobione, papier jest
cierpliwy, a w praktyce zawsze są sposoby. Naczalstwo95 tak się dobrało, że zawsze
umieją się wykręcić, a winę zwalić na podwładnych. Sam wypłynie dzięki wódce
lub innemu równie nęcącemu środkowi. Przypomina mi się opowiadanie jednej
nauczycielki młodej, ale bardzo przeciwnej reżimowi. Przyjeżdża do Joszkar-Oły
inspektor na wizytację szkoły ze stolicy, zastaje nieporządki, plan niewykonany;
okazuje swoje niezadowolenie, bardzo ostro gani dyrektora i nauczycielstwo, grozi
karami. Popołudnie jest burzliwe; ponieważ nie ma gdzie nocować, więc dyrektor
zaprasza go do siebie. Nauczycielstwo z niepokojem oczekuje na drugi dzień rano
skutków wczorajszego dnia, tymczasem ku ogólnemu zdziwieniu inspektor nie do
poznania, zadowolony, wszystko chwali, uznaje, obiecuje wszystko jednak lepiej
przedstawić władzom, żegna się, a gdy wychodzi, z teczki wyjrzały dwie gęsie łapki. Po wizytacji paru wsi, ma pan inspektor znów pożywienie na jakiś czas. Takich
przykładów można cytować bez końca. Jak rewizja stołówki wyszukała u kucharek
całe stosy zapasów robionych na głodzie robotników, to kucharki zamiast dostać
parę lat tiurmy96, zostały tylko przeniesione z awansem.
Gdy przyjeżdża naczalstwo, stołówki zawsze dostają doskonałe jedzenie, co
wobec ściśle określonych i ograniczonych norm, znów odbija się na żołądkach
robotników. W stołówkach miejskich jest zawsze osobna sala dla partyjnych
i naczalstwa, a osobna dla robotników, którzy nie mają głosu. W sprawach kartek chlebowych w stołówkach dzieją się takie oszukaństwa i niesprawiedliwości,
a z ich powodu cierpią najbardziej niewinni i bezbronni, tj. matki z dziećmi w kołchozach, w ośrodkach robotniczych miast i wszędzie, zwłaszcza w biedniejszych
okolicach jest nędza nie do opisania. Mężczyzn prawie nie ma, inwalidom wojennym dają jakąś pracę i trochę się nimi opiekują, ale nad tymi, których się nie boją,
więc ten najbardziej bezbronny lub niezdolny do oporu cierpi i znosi wszystko,
czekając na śmierć, widząc w tym cel wojny, aby unicztożyć narod97. I dziwne, że
mimo wtłaczania im w głowę, że to Hitler winien wszystkiemu, nie wierzą.
Myliłby się ten, kto by myślał, że to ten stan jest groźny dla reżimu. Jak już
na samym początku zaznaczyłam, znajomość psychiki ludzkiej i umiejętność
wyzyskania jej, mistrzostwo w propagandzie i umiejętność wychowania i zahartowania człowieka zaradza temu, czego najlepszym przykładem jesteśmy my,
przesiedleńcy, i osobiście niech tego nikt fałszywie nie rozumie, jestem wdzięczna Stalinowi za tę szkołę.
Władze, zwierzchnictwo (ros.).
Więzienia (ros.).
97
Zniszczyć, zlikwidować, zabić (ros.).
95
96
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Innym przykładem niech będzie oblężenie Leningradu98 albo walki
w Stalingradzie99, to całe bohaterstwo i tryb życia, i sposób walki żołnierza sowieckiego, a z codziennego życia ludności opowiem przykład. Norma chleba
dzienna dla żywieńców100 została ustalona [na] 400 g. Było ogólne narzekanie na
małą porcję. Po jakimś czasie norma została obniżona do 300 g. Niezadowolenie
wzrosło. W okresie przednówkowym norma została zniżona do 200 g. Marzeniem
było 400 g , a kto dostał 300 g, uważany był za szczęśliwca. Tam jest szkoła jak
ludzi kować101.
Gdyby się chcieli ludzie wychowujący świat dla prawdy nauczyć sposobów
i metod od nich, i włożyć tyle pracy i zainteresowania i czasu w tej dziedzinie
co oni dla swoich niecnych zamiarów i planów! Nie chcę być źle zrozumiana,
postawmy tak sprawę: gdyby ich celem była miłość Boga i ludzkości, i dla tego
celu tylko wyrabiali człowieka i prowadzili, jak oni umieją go prowadzić!
Ośmielę się tu powiedzieć parę moich uwag, może błędnych i nieuzasadnionych. Moim zdaniem komunizm jest znacznie bliższy nauki Chrystusowej jak
kapitalizm. Ten strzęp wypaczony, jaki tkwi w idei komunistycznej o miłości
bliźniego czy litości dla niego, jest jednak czymś więcej jak straszliwy egoizm
kapitalizmu. Według mnie, nie rewolucja grozi komunizmowi, a groźną mu jest
ewolucja, która w naszych oczach już się dokonuje, której wodze na razie trzymają w ręku i kierują jeszcze władze. I groźny jest dla Rosji głód chleba, ale
naprawdę groźniejszy jest głód prawdy, wolności i miłości. Władza, która się
utrzymała mimo dwukrotnych straszliwych głodów w ciągu 20 lat swych rządów,
która przeprowadziła rozkułaczenie i kolektywizację. I ma takie sposoby i takie
doświadczenia, że dla niej nie jest groźna żadna rewolucja z powodu braków
materialnych. Narodom Rosji sowieckiej nie tylko prawosławnym, ale wszystkim innym wyznaniom znajdującym się na tym olbrzymim krwawym cielsku
został Bóg odebrany. Przez dwadzieścia lat gnębiona, wypróbowana wszelkimi
możliwymi sposobami, wygłodzona dusza ludzka jest tak stęskniona Boga, tak
gotowa na przyjęcie Go. Nędza, braki, doświadczenia zrobiły człowieka dobrym,
litościwym i miłosiernym. W Rosji są ludzie miłosierni jak w krajach chrześcijańskich, [człowiek] często się dzieli ostatnim kęsem chleba, nie zamknie drzwi
98
Tzw. blokada Leningradu przez wojska niemieckie miała miejsce w okresie od 8 września
1941 do 27 stycznia 1944. Zginęło wówczas ok. 1,5 mln osób. W styczniu 1944 roku Sowieci
odparli wroga, a końcowy zwycięski epizod miał miejsce w czerwcu i lipcu tegoż roku.
D.M. Glantz, Leningrad – nowe światło na straszliwe 900 dni, Warszawa 2011, passim.
99
Bitwa stalingradzka (23 sierpnia 1942 – 2 lutego 1943) zaliczona została do kategorii
największych operacji zbrojnych II wojny światowej. Wojska sowieckie zamknęły wówczas
w kotle 6 Armię gen. Friedricha Paulusa, uzyskując pełen sukces, w wyniku którego Niemcy
stracili potencjał, jakim dysponowali na początku wojny ze Związkiem Sowieckim. Niemcy stracili
wówczas ⅔ żołnierzy z armii liczącej 364 tys. ludzi, Sowieci zaś 513 095 żołnierzy i cywilów.
G. Knopp, Stalingrad, Warszawa 2007, passim.
100
Rusycyzm: osób objętych akcją żywieniową.
101
Kuć (ros.).
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przed nędzą, bo wie, że jutro jego to samo czeka albo wczoraj był w tym samym
położeniu. Nie dba o dobra materialne, nie jest wcale przywiązany do miejsca,
na to nie pozwala komunizm. Człowiek zadowala się byle czym. Czy to nie jest
bliższe nauce Chrystusowej, jak kurczowe trzymanie się swego bogactwa czy
nędzy dlatego, że to moje?
Zniesienie prawa własności zmusiło ludzi do tego, przygotowało grunt
i w myślach, i uczuciach człowieka, że „nie samym tylko chlebem żyje człowiek”102. Akty miłości bliźniego są tutaj zdumiewające na wzór ewangelicznego
Samarytanina103 i to często spełniane dla Boga, żeby mi Bóg za to oddał.
Nie powinno nas straszyć odbieranie przez nich prawa własności. Nie ma
złego, co by na dobre nie wyszło. Bo jak to otynkowanie budowli z wierzchu
popęka, musi się zdrapać cały tynk stary, aby nadać budynkowi wygląd świetny, wspaniały. Naszemu katolickiemu światu trzeba mocno zdrapać tynk mocno
spękany i nasiąknięty zgubną teorią kapitalizmu, jak świat bolszewicki nasiąka
wiarą w Boga i miłością bliźniego. Bóg sam jest tu majstrem, oby nikt z nas nie
był przeszkodą w tej budowli. Groźne jest dla bolszewizmu, gdy żona partyjnego sama partyjna, ale dzieci swoje uczy pacierza; groźne jest, gdy w niebezpieczeństwie walki najzagorzalszej i niewierzący bolszewik wzywa pomocy i litości
Boga. A ten fakt, że sekretarka inspektora szkolnego, gdzie jest wybierana sama
elita i śmietanka reżimu, rzuca mi się na szyję, mówiąc: „Wy nie od nas cierpicie
waszą niedolę, my was kochamy, to oni – grozi pięściami – ci partyjnicy, my ich
nienawidzimy z całej duszy”. To są czynniki, które wpłyną na przebudowę tego
gmachu. Jeszcze raz powtarzam: dajcie im Boga, żadne zewnętrzne trudności
niech nie opóźniają tego [procesu].
Maćkowice, październik 1944 r.
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Abstract
This article discusses the memories of a Sanok-born Jewish woman from Przemyśl – Pola
Hister, which were taken down at the end of her life by Avi (Abraham) Schonbach. The author
describes her childhood and education in the Jewish secondary school in Przemyśl, the period of
Nazi occupation, staying in the ghetto and being kept in hiding by friendly Polish families. A lot of
space is devoted here by the author to the anti-Jewish feeling in postwar Poland and the decision to
emigrate with her husband. Through Austria she travelled to Canada, where she started a new life
and where she died. Till the day of her death she spoke fluent Polish.
Key words: the Holocaust, Przemyśl, the Jews, emigration, Canada, family life
Moja opowieść. Z Sanoka przez Przemyśl do Kanady
Abstrakt
Przedmiotem publikacji są wspomnienia przemyskiej Żydówki urodzonej w Sanoku – Poli
Hister, spisane pod koniec jej życia przez Aviego (Abrahama) Schonbacha. Autorka opisuje lata
dzieciństwa oraz nauki spędzone w Gimnazjum Żydowskim w Przemyślu, okres okupacji i pobytu
w getcie, ukrywania w Przemyślu przez zaprzyjaźnione rodziny Polaków. Sporo miejsca poświęca
nastrojom antyżydowskim w powojennej Polsce i decyzji podjęcia emigracji wraz z mężem. Przez
Austrię trafia do Kanady, gdzie rozpoczęła nowe życie i gdzie zmarła. Do końca życia mówiła
płynnie po polsku.
Słowa kluczowe: Holocaust, Przemyśl, Żydzi, emigracja, Kanada, życie rodzinne

Pola Hister died on December 12, 2015 in Vancouver, Canada. Pola dictated
her story to me in her Vancouver apartment over three days, November 18-20,
2008. The dictation was from personal notes she had written about a year earlier.
I have done some editing to the story and added footnotes.
Additional comments and notes are from a follow-up meeting on September
3, 2009.
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My Parents and Siblings
My father’s name was Abraham Shaya Schonbach, born in Sanok, Poland,
August 23rd 18881. He was killed by the Nazis in the Przemyśl ghetto in November 1943, at the age of 55. My father was a reader, a self-taught man, who studied
Latin at night and had beautiful handwriting, calligraphy. He was of medium
height, like you (Avi). He married my mother, Sabina Gottlieb, in the year 1910.
My mother came from a small town, Oleszyce. They had three children: Moshe
Benjamin Schonbach, born May 18, 1912; Pola Schonbach, born February 5,
1921; and Frieda Schonbach, born February 1, 19232.
My brother, Moshe, went to study in Scotland in 1930. He was an electrical
engineer. He finished his studies and went to Haifa, Israel, and there he married
Miriam Braff, born 1908 in Brzozów. My brother Moshe died in February 1960
at the age of 47. Miriam died in 1982. They had two sons: Shmuel, born January
22, 1943, and Avi, born June 23, 1950.
Shmuel married Raya Stier in 1967. They have three children: Doron, Shiri
and Tomer. Shiri is married and has four children. Doron has a daughter, and
Tomer is married and has one son. The other son of Moshe, Avi Schonbach, came
to Canada. He took his Ph.D. at the University of Toronto, and married Karen
Prager. After ten years of marriage they divorced. They have one daughter, Maya,
born October 19, 1993.
My mother, Sabina (Serl Liba, in Jewish) Gottlieb, was born in Oleszyce, Poland, September 30, 1888. She was killed together with my father and sister at the
end of 1943 during the liquidation of the Przemyśl ghetto. She was 55 years old
when she was killed. My sister Frieda was 19 when she was killed.
My Father’s Family
My grandfather on my father’s side was Shimon Schonbach. He was the only
child of a very prosperous family. They had lots of real estate and a brick factory
* Editing board notice: Pola Hister’s story is her personal story, not history of the Jewish life
in Przemyśl in the 1930s and 1940s. Still the best reading on the history of Przemyśl Jews is
the book: I Remember Every Day… The Fates of the Jews of Przemyśl during World War II,
eds J.J. Hartman and J. Krochmal, transl. by A. Andrzejewska, Przemyśl 2002 (Polish version: Pamiętam każdy dzień… Losy Żydów przemyskich podczas II wojny światowej, Przemyśl
2001). It contains a historical introduction, various testimonies by time witnesses as well as
further references to the topic. For more on Pola Hister see: T. Pudłocki, Pola Hister – między
tragedią Holocaustu a rodziną, “Nasz Przemyśl” 2016, No. 2 (136), p. 41. Whenever a historical comment is absolutely crucial it was given by Tomasz Pudłocki (in bold). Nevertheless,
it is reduced to a minimum. The other footnotes are from Avi Schonbach.
1
My mother told me that the Schonbach from the Przemyśl Synagogue were no relations
of us.
2
My father was away serving with the Austro-Hungarian army which may explain the gap
in years between my brother Moshe and me.
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in Sanok. He married Pesia Bickel, a most beautiful but poor girl from Kolomyja.
He brought her from far away because she was so beautiful. My grandfather died
of cancer (I think cancer of the liver), at the age of 63. My grandmother, Pesia,
was an elegant woman. She smoked. She lived to an old age, until she was killed
by the Nazis. My grandfather had eight children: Max, Rivka, Abraham (my father), Kalman, Moshe, Leah, Sara, and Shlomo.
The eldest son, Max, left his parents and ran away from home at a young
age. He worked all over Europe and settled in Glasgow, Scotland. Max married
Sara, and they had one daughter, Betty. He succeeded very much in business. The
family in Poland didn’t hear from him for a long time, but he came back to see
his parents, and helped them financially until the beginning of the Second World
War. When Max came he brought Sara, his wife, her sister and her brother Ben,
a fat man who was married to an American woman. Max was a sick man. Sara,
Max’ wife, was left alone after he passed away. His daughter Betty married Gerry
Pinder, and they had three daughters.
My father’s sister, Rivka, married and lived in Köln, Germany, and had no children. Kalman Schonbach suffered from depression. He married Hanna and they
had a textile business in Jarosław, Poland, near Przemyśl. They were very nice
people. I spent summers with them. They had three children: Sunka, Mayer, and
a little one whose name I don’t remember. I don’t know what happened to them.
We never heard from them after the war. I liked them the best of the whole family.
Moshe, the third son was a very sick man. He never married.
Leah survived the war in Russia and died there. Leah was married and had no
children. I sent packages to her to Russia.
Sarah never married. I don’t know what happened to her.
The eighth child was Shlomo. He survived the war with his daughter, Lucy,
but his wife, Rose, was killed by the Nazis. Shlomo died after the war. Lucy now
lives in New York; she is 78 years old. She is divorced and has a daughter, Roslyn. Roslyn was married, divorced after a short time, and has a son.
My Mother’s Family
My grandmother Paya’s maiden name was Lorber. She died very young;
I never knew her. I am named after her. Her family was poor, she had five sisters.
My grandmother Paya was a lucky woman. She won the top lottery, the biggest
jackpot. She helped the whole family, her sisters as well as the parents, with the
lottery money. My mother remembered the lucky numbers from the lottery and
gave them to me, but I didn’t remember them after the war.
My grandfather, David Gottlieb, was very good in business and a very rich
man. They had a textile factory business, using flax. David Gottlieb was a small
man (unlike grandfather Shimon Schonbach who was tall), but good looking,
with a white beard. I remember both grandfathers well. I talked a lot with my
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grandfather David Gottlieb. He was a very pleasant man. He told me that he had
seen the first railroad coming to Przemyśl.
After David Gottlieb’s wife, Paya, passed away, my grandfather married
a childless, rich widow and they lived a long time together. My grandfather had
a heart condition. He died before the war, at the age of 72. The whole city was at
his funeral. His widow lived till the Nazis came and was killed by them.
David Gottlieb lived in Przemyśl and had four children: two sons and two
daughters. The older son was Hirsh Lipa, the younger son was Nathan. One
daughter was Sara; the other was my mother, Sabina. Nathan was the youngest,
born a twin, the other twin died.
The older son, Hirsh Lipa, married twice, and had four children – three sons
and a daughter. The Nazis shot Hirsh Lipa in front of our house on Dekerta. He
was a cripple, had a club foot. I saw when they shot him because he could not
march during the Action. His family was taken to concentration camp.
My mother’s sister, Sara, married Lipa Galler3. They had five children: Ozer
(1906), Bumek (1908), Sianka (1910), Aaron (1912), and Yanek (1919).
Lipa Galler, my uncle, joined my grandfather in his business, and they prospered very much. Lipa was an advisor to the Polish government. The Gallers
were the richest people in Przemyśl, and the most influential. When the Nazis
took over Poland, they took away the most prominent Jewish people. Among
them were Lipa Galler, and his son in law, Dr. Ostersetzer, a university professor
who was Sianka Galler’s husband. They also took away my husband’s brother,
Rabbi Shlomo Hister, and his old father Mechel Hister.
The Gallers lived in a gorgeous house with two maids, a cook, and a chauffeur.
They had a beautiful car, the first in Przemyśl. The children all studied in Switzerland. They lacked for nothing until the war came, but everything finished then.
My uncle Nathan had two children: Pola, two years younger than me, and
Tosia. His wife`s name was Esther. Nathan did well in business too; they had
a nice house and a good life. Nathan and his whole family were killed by the
Nazis together with my parents. They must have hidden together in the ghetto.
My mother Sabina was a very smart woman; she was the head of the family.
Sara and all the others came to her for advice.
The Gallers
The eldest, Ozer, was a very handsome and friendly man. He had an MBA
from Switzerland and took over the management of the factory. Devoted to the
family, Ozer came always to visit the grandfather, and helped him with everything. I saw Ozer carrying his grandfather on his hands to and from the car.
3
See more in: P. Haszczyn, Lipa Galler – przedsiębiorca i radny, “Nasz Przemyśl”, 2011,
No. 4 (79), p. 41.
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Second was Bumek (I think his official name was Abraham, I am not sure),
a radiologist, who also studied in Switzerland. Bumek was over six feet tall and
good looking.
Next was Sianka, the only daughter, who married Dr. Ostersetzer, a university
professor. They had a baby, Mira; I think she was born in 1936.
The fourth child, Aaron, was a lawyer who also studied in Switzerland.
Yanek, the youngest, studied engineering in Haifa, Israel.
Ozer and Aaron Galler were officers in the Anders army4 and survived the war.
After the war they settled in New Zealand. Ozer married and had one son. Ozer
died swimming in a swimming pool; his son died at 19 in a car accident. After the
war Ozer sent me papers right away to come to New Zealand. He was in touch
with me until he died.
Aaron Galler lives in New Zealand. He married and had two sons. He was
always distant and did not bother with the family. His brother, Yanek, tried to
contact him but he never responded. They were estranged. I wrote to Aaron after
the war, but he never answered my letters, unlike Ozer who cared very much.
Yanek, the youngest son of Lipa Galler, survived the war. He married a girl from
Czechoslovakia, Stella, and has two children, Yossi and a daughter who is divorced.
There are four grandchildren. Stella has a dry goods store in Haifa from her family.
They live in a house on the Carmel. I keep in touch with them as much as I can.
My Story
I was born in Sanok in 1921. I remember the little flat we had on the second
floor with a staircase outside, like we had later in Montreal. We lived near my
father`s family. They had a small house with a big garden half a block away.
I spent a lot of time in their house. My grandmother Pesia loved me; she said
I looked like her.
My father Abraham Shaya was not a good businessman; he trusted everybody.
He had a flour mill with a partner. But it was my mother, Sabina, who took care
of everything. My mother wanted very much to move away from the old neighbourhood, but they needed money for that. She went to Przemyśl and succeeded
in persuading my grandfather Gottlieb to help her. She started her own business
with flax. She had two women cleaning the flax, sent it to my grandfather’s factory, and made a good business. My parents bought a plot in a nice neighbourhood,
took an architect, and in 1927 built a big house for themselves – with three stores
and two apartments. I don’t remember the address of the house. The top floor
apartment and the three stores were rented. The house brought in good money.
There was no mortgage that time, all had to be paid cash. They were a little short
4
The Anders army refers to the Polish Armed Forces in the East in the period of 1941-1942. The
army is named after its commander Władysław Anders.
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when they started building, not knowing exactly how much it would cost, so
uncle Max from Scotland lent them $3,000. At that time that was enough money,
and so we could move to a much nicer house. In our new apartment we had three
bedrooms, hardwood floors and a nice kitchen.
We lived in the new house for two years, until the big depression which started
in 1929. All the stores went bankrupt. The people were out of work. The banks
closed. It was unbelievable, a very terrible time. We lived a quiet life until my
uncle Shlomo wrote to uncle Max that he should take back the money he had lent
us. We did not have the money to pay him back, so they auctioned our house,
sold it, and paid back the loan5. I will never forget Uncle Shlomo, Lucy`s father,
and what he did to us; what one brother did to another, with two little children.
We had a terrible time. (After the war Shlomo came with his daughter Lucy to
Bindermichel, Austria, asking for my help. Chas, my husband, gave him two
gold coins; we didn`t have much money then).
The rest of the money from the auction, $10,000 – a lot of money at the time,
we took and went to Przemyśl. With this money we bought two small houses at
Dekerta 5 from grandfather Gottlieb at a very fair price. The houses we bought
were in a working class neighbourhood. They were partitioned into ten little
apartments which we rented, plus our own two-bedroom apartment.
We settled in Przemyśl in 1931, around the time my brother Moshe left to
study in Scotland. My parents had wanted Moshe to be a rabbi. He went to
Lviv from Sanok and was a good student. But Moshe changed his mind about
becoming a rabbi. He became involved with a group of socialist students. The
government started to punish them and sent them even to jail. My mother loved
Moshe, who was not a strong boy, and was scared that if they arrested him, he
would not survive. They decided that he had to leave for Scotland. My mother
said that Moshe lost his head on the way to Scotland. He had lots of girlfriends.
He took care of himself—he had lots of hair. Again he was a good student; the
professor told my mother “sometimes he knows the answers better than me”. It
was not easy for my parents to keep him in Scotland. Moshe at some point said
that he did not have enough money to finish school, so my mother sold her beautiful jewellery, a long lovely pearl necklace and diamond earrings, to help him
finish his studies.
I started gymnasium in Przemyśl6 and made friends. We were strangers, but
I was accepted because everybody knew the Gallers. I was an average student in
5
I don’t know where the loan money went once it was paid, but I don’t think that the money
went to Uncle Max.
6
She attended the Private Middle and High School of the Jewish Society of Elementary
and High School at Tarnawski Street (see more: „Sprawozdania Dyrekcji 8-klasowego Pryw.
[atnego] Koedukacyjnego Gimnazjum Humanistycznego i Pryw.[atnej] Szkoły Powszechnej Żydowskiego Towarzystwa Szkoły Ludowej i Średniej w Przemyślu” za lata 1932/1933–
1938/1939, Przemyśl 1933–1939; see also: Центральний державний історичний архів
України, м. Львів, фонд 179, опис 3 справа 934).
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school; my sister Frieda was an excellent student. My mother continued in the
flax business. Now my mother was close to her family and they helped us a lot,
especially Ozer who did everything to help us. He even came to Sanok to help
us when they auctioned our house. Our home was religious and strictly kosher.
I started to go out with boys, and I joined a student club. There I met a boy named
Erek Mantel, who was two years older than me and studied architecture at college. He was a nice boy, very devoted to his family. His mother had died; he lived
with his father and older sister. When the Germans came Erek went with the first
Action together with his father and sister. We could have helped him (through
Bumek), but he would not leave his family.
In Przemyśl life was going on. During vacation I worked at my Uncle Galler’s
office. I took typing lessons, typed at the office and made some money which
helped buy some clothes and pay for the gymnasium, a private school. I was at
the Lyceum in Przemyśl, I wanted to be a pharmacist, and was accepted in Lviv,
but then the war started. We were happy in Przemyśl until the war started in September 19397.
The War
Troubles started long before the war. Hitler came to power, anti-Semitism
grew day by day. The Poles never liked the Jews, but during the war they stopped
shopping at Jewish stores, they didn’t look you in the eye, turning away when
they saw a Jew. They were very hostile, but they didn’t kill us. The killing started with the Nazis. I think Hitler established the concentration camps in Poland
knowing how much Jews were hated there.
When the Germans came in 1939, they first took away the leaders of the Jewish community. They established a Judenrat – a Jewish office with a head officer,
Dr. [Ignacy] Duldig, a lawyer, who was a good friend of my husband Chas. They
had Jewish police. The Jews had to give away their valuables – jewellery, gold,
silver, fur – if not you got killed. The Judenrat was responsible for collecting all
of it, and they did it well. People lost everything8. We didn’t know what would
happen. Before the war there were 3.5 million Jews in Poland. I think now there
are about 10,000 mostly Russian Jews who immigrated there after the war.
The year the war started, Germany made a pact with Russia which included
giving Russia a part of Poland, including half of Przemyśl. Przemyśl was divided, one part in German hands the other under the Russians. The river San was
the border. We lived on Dekerta Street which was in the Russian part of the city.
7
About Jewish life in Przemyśl see more in: W. Wierzbieniec, Społeczność żydowska Przemyśla w latach 1918–1939, Rzeszów 1996.
8
See more in: A. Krochmal, Żydzi przemyscy w czasie II wojny światowej, w: Pamiętam
każdy dzień…, p. 254–275 (see also the English version of that article in: I Remember Every
Day…).
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When the Russians came we went back to school and I finished the gymnasium.
I spoke a little Russian and I could write Russian (a different alphabet). I was
young, nineteen years old. I had to help my parents because times were very
bad. After I finished school, I got a very good job, making payments to retirees
and pensions to invalids. It was an easy job which paid very well. My clients
were thankful (unlike today, it was chaotic back then, everything depended on the
clerks). I supported my family.
While working at the office under Russian occupation, I met my husband,
Henry. In Jewish his name was Chas or Chaskel. He came over to ask my help for
his friends who needed pension and assistance from the government. I did what
I could, but he continued to come every day. I didn’t pay much attention to him,
but when the ghetto started, it was another matter. Chas had many friends in the
Judenrat, including the president of the Judenrat, a lawyer named Duldig. Duldig
gave Chas a store to manage, where food was distributed to people authorized
by the Judenrat. Chas provided bread, sugar, everything to sustain life. There
was only one such store for the whole ghetto. Chas started to visit my house and
brought food and money. My mother liked him because he was from a good family. He was much older than me, but who cared at the time – nobody knew how
long they would live. Every day was like a new life. Chas was very persistent. We
were married March 4th, 1941. Shlomo Hister, Chas’s older brother who was the
chief rabbi of Przemyśl married us at my parents’ home, at Dekerta 5. Just immediate family were at the wedding, my parents and Frieda, and I don’t remember
who from Chas family was there. Chas bought material for my wedding dress.
I still have it (maybe it was given to Zbyszek). After the wedding Chas and I lived
on Konopnicka Street in an apartment on the second floor, we had one room and
a bathroom.
Chas was very good to me and to my family, my parents didn’t have money.
I started to help by working in the Judenrat food store which Chas managed. It
was a very difficult time.
The Ghetto
In June 1941 the war started again. There was a big battle and the Russians
retreated. The Germans took over the Russian part of Przemyśl. The Nazis came
back and settled. They put all the Jews from Przemyśl and the surrounding small
towns and villages into the ghetto, 30,000 Jews in total. The ghetto was in our
neighbourhood, in the poor part of the city. Before the war our houses were occupied by Polish people, but they had to move out and Jews from other parts of
the city moved in. Chas and I had to leave our apartment and we moved in with
my parents to the apartment on Dekerta 5. It was very crowded everywhere in
the ghetto. Four families lived in the apartment on Dekerta. Two families had to
live in one room, sharing a kitchen and a bathroom. People got sick. Typhus was
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common. My father got typhus but my mother took good care of him and he recovered. People were dying of hunger. It was terrible.
At the beginning of 1942 was the first cleaning out the Przemyśl ghetto; people were removed to concentration camps. They called it an Action. Of the 30,000
Jews in the Przemyśl ghetto, only 3,000 were left after the first Action. My family
was saved by my cousin Bumek Galler.
Bumek never married. He was very devoted to his mother and stayed with her
and his sister Sianka in Przemyśl. I don’t remember them living in the ghetto.
Bumek had a girlfriend, Christina, the most beautiful woman one can imagine.
A non-Jew, Christina was married to a Polish general, who was away at the war.
She lived in the same neighbourhood as the Gallers. When the Nazis came, Christina was introduced to [Hans] Frank, the Governor General of Poland9, and the
most important German officer in Poland. Frank loved Christina; he did everything for her. But the one person Christina loved was Bumek. She took care of
Bumek and his family – providing food and housing. She even helped me. I had
beautiful green furniture we had bought before we married. When I and my husband had to move to the ghetto, Christina took our furniture to keep for us until
after the war.
During the Action, every person in the ghetto was checked. If he or she had
a government stamp on their paper they could stay, otherwise they had to leave
the ghetto to the camps. At the time people didn’t know they were going to death
camps, they were told they were going to work. The Germans gave government
stamps only to those they considered essential, for others it was impossible to get
a government stamp, you couldn’t buy it for any money.
Bumek Galler told us not to worry and brought government stamps on special
documents for everybody in the family so we could stay in the ghetto. Christina
knew a week before the Action about what was going to happen and arranged
stamps for the entire family, except for Hirsh Lipa; Bumek couldn’t get a stamp
for his uncle because he was a cripple.
The day of the Action was like the end of the world. So many people were
taken away, even the entire Judenrat. Also Rabbi Shlomo Hister, Chas’s brother,
was taken. They assembled the Jews in a large open area behind our second house
in the ghetto. We could see what was happening from the windows. Dr. Duldig,
the head of the Judenrat, started to run away with his family; he must have known
where they were being taken. The Nazis shot him and his wife and child. I saw
that. The Nazis took the little children from the orphanage and shot all of them.
9
The General Government was a German zone of occupation established by Adolf Hitler
after the joint invasion of Poland by Nazi Germany and the Soviet Union in 1939. The newly
occupied Poland was split into three zones: the General Government in its centre, Polish areas
annexed by Germany in the west and Polish areas annexed by the Soviet Union in the east.
The territory of GG was expanded in 1941 to include the so-called District of Galicia taken
from the Soviets.
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I saw that too. Many little children were shot; we couldn’t look and turned away
in horror. The Germans didn’t want those children on the train. During the Action
I was hit by a German Gestapo on my forehead.
After the Action, the remaining Jews were concentrated in a few streets of the
ghetto. They made the ghetto smaller, and the Polish population took over the rest
of the old ghetto area. Dekerta Street was still part of the ghetto. They chose another Judenrat. People were dying. Hunger was the most difficult thing in the ghetto.
It was quiet for a few months in the ghetto, but rumours came that the people taken away were all killed. Christina knew all that was happening. She told
Bumek that another Action was going to happen in a few months and that she
could not do anything to help with the second Action. She knew exactly when
this would happen. Bumek came to our house and told us to do what we could to
save ourselves. Bumek, his mother (my aunt) and his sister Sianka were leaving
Przemyśl with Christina by train to Warsaw. On the train the Polacks recognized
that my aunt and Sianka were Jewish. Police took them off the train and killed
them. Bumek who was not sitting together with his mother and sister on the train
survived. But Bumek ended up in a Polish working camp – Christina arranged
that. Since he was young, strong and a doctor, they put him to work in the camp.
He worked there for a year and was killed at the end of the war for stealing a potato while starving. Bumek was an angel.
I don`t know what happened to Mira, Sianka’s daughter. Sianka was only with
her mother when they took them off the train. They must have given little Mira to
some family hoping to save her before they went on the train.
Out of the Ghetto
The Poles came to the gate of the ghetto to buy whatever the Jews had still in
their possession. The Poles brought with them some food, like fresh eggs, milk
and chicken in exchange for linen, dishes, and clothing. That is how my husband,
Chaskel, met a Polish man named Zbyszek Kamiński, a very pleasant 31 yearold. They made business exchanging US dollars for food. Chas would talk to him
“Zbyszek, you are poor, you had never a chance to make some real money. You
have a young wife, a mother, sisters, now is your time to do something about it.”
Zbyszek listened. It took some time and presents, and because local money had
no value, American dollars. Chas promised Zbyszek that he would pay him in
gold coins and US money. Chas said: “The war will not last forever. The Nazis
will have to go. You will have some future. The Nazis already have difficulties on
the Russian front. Take my wife out of the ghetto.” Zbyszek promised to take me
out of the ghetto, as well as my husband and a friend, Mr. Goldman.
Zbyszek rented a two-bedroom apartment on Franciszkańska Street, downtown Przemyśl. He put there an old woman, paid her money and she was registered there as a tenant. In this apartment Zbyszek built a double wall between
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the bedrooms, and put two beds for us, one on top of the other, in one of the
bedrooms. I went there with Mr. Goldman, and we stayed in the apartment with
the old woman. She was nice to us, cooked and cleaned. However, we were not
allowed to talk to each other, because the neighbours knew that the old woman
was living alone. We could only whisper. After two months we could not talk
anymore, we lost our voices. Chas knew that this was not a good long-term
solution. He told Zbyszek that we needed a house at the outskirts of the city,
with no close neighbours, away from everything. Where do you get a house
like this?
Chas told Zbyszek to go to Zenek, a Ukrainian10, who was a house administrator. Chas and Zenek played soccer together (Chas was a very good soccer player).
Chas told Zbyszek: “Go to Zenek, tell him I sent you. We will pay him good money. Don’t be afraid of Zenek, he won’t give us away, I know him”. Zbyszek went,
came back and told my husband that Zenek had a very good house for us, near
a little forest, away from the city, without neighbours. Zenek was very willing to
help us, but he had a Jewish girlfriend, Anda Pener, whom he kept with her father,
Mr. Pener in his house. Zenek wanted us to take Mr. Pener with us. After the two
months at the old woman’s place, we returned to the ghetto.
In the meantime Zbyszek started to work on the new project. They rented
the house from Zenek. It was a little house, two stories with a large basement.
Zbyszek had a friend who was very sick, dying of tuberculosis. Zbyszek told his
sick friend about the project, and the friend agreed to have the house registered
in his name as tenant. I don’t remember Zbyszek friend’s name. He was poor.
For him to get a place to live and food was everything. Zbyszek also had an
old grandmother about 75 or 80 years old. Zbyszek gave his grandmother the
lower apartment, and the upstairs to his friend. Now we needed a place to hide.
Zbyszek, Chas, and Mr. Goldman worked very hard for a few weeks digging
under the basement. They took out a lot of earth and placed it in the garden. They
dug a big whole under the toilet in the basement; they built a bunker. Zbyszek
who was a skilled worker made five platforms, like beds, in the bunker, and even
put in a little window.
In the summer of 1942 the bunker was finished; we left the ghetto permanently. It was very hard to say goodbye to my family. I didn’t know whether I would
see them again. I didn’t. Frieda who was 17 didn’t want to leave my parents.
I was married and so I had to go with my husband. Getting out of the ghetto
was not easy. Jews were not allowed outside, except for work and under police
protection. As mentioned, we had a store in the ghetto for distributing food items.
Polish policemen used to come to the store and take food for nothing. Chas approached one of the young policemen, showing him two $20 gold coins. Chas
told the policeman that he would give him the coins if he helped to get me out of
10

The Ukrainians called themselves folk-Deutsch (like Germans).
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the ghetto. The policeman came to take a look at me, and liked the way I looked
– not especially Jewish, young, well dressed. He agreed. The night before Chas
cut the wires that blocked the first floor window – we were in a big apartment, not
on Dekerta, but on the border of the ghetto. The next day in the morning around
10 o’clock, the policeman was standing outside the ghetto on the Aryan side, not
far from our window. I stepped on the windowsill and jumped. The policeman
came up to me, took me by my hand and we walked away. The German police
nearby saw us walking, greeted the Polish policeman and asked if I were his girlfriend. The Polish policeman said yes and we continued. He took me to a park far
away from the ghetto and left me there. Zbyszek arrived a little later and took me
to the new house. My hands were bruised and full of blood from the wires, but
I didn’t feel it. Chas arrived a day later. He paid the people who transported the
dead bodies from the ghetto to the Jewish cemetery outside the ghetto for burial.
He put on the clothes of one of the burial people, and at the cemetery he changed
his clothes back and walked away. When Chas came to Zbyszek I was so happy
to see him alive.
Hiding
We settled in the new house: I, Chas, Mr. Pener, Goldman, and Mr. Feith,
a friend of Mr. Goldman. During the day we stayed in the basement but we slept
in the bunker. Chas and Goldman argued (my husband liked to argue). Zbyszek’s
grandma cooked for us. We paid every week, but the war was not ending and the
money got short. It was very hard. We never went out, just looked out the window.
In the basement Zbyszek put ten cages with rabbits. They multiplied and soon
the basement was full of rabbits, making little noise with their feet. Zbyszek had
to keep those rabbits since people asked him why he bought so much food. His
answer was that his basement was full of rabbits. Zbyszek sold some rabbits, and
gave some to the neighbours, as a way of keeping them quiet, and so they would
not suspect him of hiding people. Some rabbits we had for dinner.
Zbyszek decided to move his whole family to the house to make it easier for
him to take care of everything. Frania, Zbyszek’s wife, got pregnant. Their little
dog, Burek, saved our life. Burek never barked, just ran around, except when he
saw German soldiers. It happened one night around 11 or midnight that the dog
barked terribly. We knew that something was wrong. Two German police came
to the door. They said they were looking for army deserters in and around the
woods. We heard them talking upstairs, so we went right away to the bunker and
Chas closed the toilet cover behind us. The toilet cover was made of wood and
when he brought it down, he made a little noise which the policemen heard. They
came down to the basement to check – “What is the noise?” they asked. Zbyszek
showed them the basement and the rabbits which were making their little noise.
The policemen were satisfied and left.
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We didn’t have much money left. Zbyszek wanted to get rich. He looked for
more money, more people. He brought in Dr. Shatner, his wife and two daughters. The daughters, Olga and Stella, are still alive, they live in Australia. He also
brought in Mrs. Finkelstein, a widow who had lots of money. They slept in the
basement. In emergency they would go with us to the bunker. We were not happy
about it, but we could not help it.
In the middle of 1943 Zbyszek came to us and told us that he would bring
even more people. He brought the Rebhan family of three, and Bolek Sterngust
with his mother and sister. Bolek Sterngust was the richest person in the ghetto;
they must have paid Zbyszek a lot of money. We were very scared; it was too
much. The new people asked for special food, and slept upstairs. We were sure it
was our end. Bolek Sterngust’s mother was a very fat old woman who could not
fit into the opening of the bunker. Bolek was a friend of Chas, and Chas talked
to him explaining the dangers of the situation. Since money was no object, they
found a farmer in a village, paid a lot of money and the farmer built a place for
them to hide. We were happy to see them leave. Having too many people was too
dangerous for us. Bolek Sterngust and his family stayed in the farm a very short
time. We heard that they were caught and executed. Food was their downfall. The
farmer spent a lot of money, bought expensive food and the neighbours gave him
away. Bread was a luxury; other things were not reachable for ordinary people.
We told Zbyszek to be very careful buying food.
One day between September and November 194311 Zbyszek came and told
us that the ghetto was in flames. We were on a hill and we saw a huge fire in the
distance. The Germans liquidated the ghetto, taking the people to concentration
camps. Those who were left hidden in basements had to go out because of the fire
and were shot on the spot. My father, mother, my younger sister Frieda, my uncle
Nathan, his wife Ester and their two daughters, Pola and Tosia, were all shot.
A Jewish policeman who had escaped from the train told Chas that he saw my
family being shot, after they had been smoked out of the cellar where they were
hiding. You can imagine the way we felt seeing the fire. Even Zbyszek cried. He
said that if someone escaped and came to his door he would keep him for nothing.
But nobody escaped, everybody was killed.
Life went on. No matter how tragic it was, we wanted to live. I was just 22
years old.
At the beginning of 1944, Zbyszek’s wife, Frania, gave birth to a baby boy.
His name was Wiesio. I was the only one of those who hid in the house who could
touch or play with the baby, because Frania and I were the same age and she
trusted me. Wiesio is still alive. I used to communicate with him and I sent him
some money after the war. He studied chemistry in Cracow, married a German
11
There were liqudation actions at the turn of July and August 1942, on November 17th
1942, and on September 2-3, 1943.
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girl, and went to live in Germany. He has two daughters and works as a postman.
Frania wrote me about him. He was not good to her – never wrote or visited her.
He stopped writing to me too, and all communication between us stopped.
Chaskel’s Family
Chaskel was born on November 18, 1908, in Przemyśl. His father was Mechel, and his mother Zlata, born Mann. His mother died early, I never knew her.
Chaskel had four brothers: Abraham, Sholom – a Rabbi, Nachman, and Shmuel.
His sisters were Rivka, Gitl, Chava and Dora. Abraham had one son; Nachman
had one son; Shmuel never married; Sholom the Rabbi had two daughters – Sima
and Dora. Sima was two years younger than me and was exceptionally beautiful,
with tall dark hair and blue eyes. Sima was 18 years old when the war started.
She had to work to support her family, and got a job in the Judenrat office. A lot
of people came to the office including the Gestapo. One Gestapo officer, Reisner,
started to come to the Judenrat office very often, visiting and talking just with
Sima. People were very scared and didn’t ask Reisner anything since he was one
of the top Gestapo in Przemyśl. Reisner fell in love with Sima. He did everything
to please her. He helped her mother and sister – at times putting himself in danger,
since the Gestapo were not allowed to have any contact with Jews except to kill
them. I remember Reisner; he was tall, blond, and handsome. In 1942 during the
second Action, when all the people were put on the train to Auschwitz, including
Sima with her mother and sister, Reisner came to the train station, took out Sima
off the train, brought her to a little park and shot her there. Reisner knew where
Sima was heading; he did not want her to go to the concentration camp.
Chas sisters: Rivka had three children, Gitl two, Chava and Dora had no children – all were killed.
I met Chas’ father, he was an old respected man. He wanted very much to
meet me before the wedding. He knew that Chas was going to marry me, but he
wasn’t very agreeable, he told Chas, “She is too young, too beautiful, it won’t
work. Look for a nice mature woman.” It didn’t work; Chas never let me go. His
father was smart; he didn’t like Chas to marry, since Chas always made money
and helped the whole family. Chas’ family with the children were all killed, he
was the only survivor.
The End of the War
The war went on, but the Russians fought back with more strength, while the
Germans started to retreat. I remember one day terrible fighting around our city.
We were very scared. Zenek and Anda, his girlfriend, Zbyszek and his whole
family came down to the bunker because people were shooting on the street. The
Germans didn’t give up easily. The fighting went on for more than a week, and
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then suddenly everything stopped. It was a beautiful July day in 1944, when we
saw a Russian soldier. Everybody started to cry. We didn’t believe we survived.
The Russian soldier asked why there were so many people in the house. We told
him we were afraid of the Germans. He told us, “Don’t be afraid, they can do no
harm to you anymore”. A new life started for us, but it was not easy. We were
alone: no family, no friends, no home, nowhere to go, no money, just the life we
had and each other.
When we left Zbyszek’s house, the little dog Burek died, just like that. He was
our friend, he had saved us.
The Russians came to Przemyśl and opened an office to help survivors get
accommodation. We received a little apartment on Pierackiego 4, sharing it with
another couple who survived. In total, one hundred Jews survived of the 30,000
in the town. Chas had a friend, Alexander Pasek, a converted Jew, who helped us
with a little money and some food.
The Polacks thought that all the Jews were killed, and didn’t like the fact that
some survived. They wanted to take away all the property from the Jews, they
were very hostile. Only a couple of weeks after Zenek with Mr. Pener opened
a little food store, two Polacks came to the store, shot both of them on the spot
and killed them. Anda, Zenek’s girlfriend, ran away. She went to Israel, got married there to Mr. Knepel (a friend of Chaskel). Chas saw what was happening in
Przemyśl, with the murder of Zenek and Mr. Pener, and very few Jews left in the
city. He said that we had to move to a bigger city, with a larger Jewish population.
We had nothing to pack; we left Przemyśl and went to Cracow12.
In Cracow we first lived in a hotel. Then we rented a room from a Polish family not far from the castle. We met more Jews who survived. Chas went into business. He bought a little gold chain, sold it to another Jew and made some profit.
For the money he bought two gold coins (he loved those), sold those and bought
four gold coins. That’s the way people survived. One bought from another with
a little profit. However in Cracow too Polacks started to kill Jews like in Przemyśl. We wanted to emigrate and live quietly.
Chas was an expert in making money. In Cracow we met two friends from
Przemyśl, smart boys whom Chas took as partners. One of the boys spoke Russian well. They found a Russian General and Chas told him, “Now is the time to
make some money. Come with me with army trucks to Rumania, we will bring
cigarettes and sell them here in Poland, nobody will check you; the war still is
going on. Try it, you’ll see.” The Russian soldiers were very poor at that time.
But the army had big trucks to transfer soldiers. It worked. Chas and the Jewish friend went with the Russian General to Rumania and to Czechoslovakia,
brought a truck full of cigarettes and sold it for a large profit. The General liked it.
12
About life in post-WW2 Przemyśl see more in: J. Kamińska-Kwak, Powojenny Przemyśl
i jego mieszkańcy (1944–1956), Rzeszów–Przemyśl 2014.
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The business went on very well. Once a week they went to Rumania bringing
liquor, beautiful clothes for me, but mostly cigarettes. They made a lot of money;
just Chas made about $50,000 in gold.
We had money and were still young. We wanted to have a child, and I got
pregnant right away. However, Rumania was still on. I was scared every time
Chas went to Rumania, it took him 24 hours to come back home. I asked Chas
to stop this business, but he continued until the end of the war in 1945. When the
war ended I was four months pregnant, always scared.
In Cracow I met a young Jewish army officer, a Captain in the Russian army.
He was very nice, and I invited him over to our house. I told him about our terrible life, that I was completely alone, but had a brother in Israel, Palestine at that
time. I wanted my brother to know that someone from his family survived, but
there was no way to send a letter at the time. The captain wanted to help me. He
took a letter from me and sent it with army documents. My brother got the news
and was very happy. When the war ended we were a lot in touch with each other.
He wanted us to come to Israel and live there. Chas didn`t want to go to Israel,
only to the USA. He said we had suffered enough; we needed a quiet place to
start a new life. Ozer sent us right away papers for New Zealand. Those Gallers
were the best people a family can have. Chas had a friend in Ecuador who also
sent us papers. But Chas was not in a hurry to go to those places, although I was
pregnant, and we didn`t want our child to be born in Poland.
After the war ended, Jewish organizations in the US and Israel started to communicate with the survivors. Some survived concentration camps, we all needed
help. A commission from HIAS in the USA came to help the survivors to settle
down. We had to go to Austria, a place called Bindermichel, near Linz. It was not
easy for us. First we were taken to a little camp in Hamburg, where we stayed
for six weeks. From there they transferred us to Vienna. We were going through
Czechoslovakia, where everybody was checked at the border for money and gold.
As we had lots of gold coins, we decided to split the coins between us: I would
go first to Vienna and Chas would follow. We hid the coins in double soled shoes
and in suitcases with secret compartments in the frames. I had a sack with a lot
of gold coins attached to my body. At the border of Czechoslovakia I was seven
months pregnant, very tired, and had swollen feet. I told the border guards that
I didn`t feel well. They didn`t check me, and treated me nicely – brought me fruit
and milk and let me pass through.
In Vienna I stayed together with Mr. and Mrs. Kraut and Mr. Charas in a transition house. Jewish people and survivors came to this house. I had a comfortable
bed and since I was pregnant I received special food. It took six weeks for Chas
to arrive in Vienna. In the meantime I went around Vienna, to the opera, to Schönbrunn Castle; I got to know the city.
From Vienna we went to the DP (Displaced Persons) camp Bindermichel
near Linz. We came there not knowing a soul. It was hard. The Krauts had some
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friends there who let us in and we slept on the floor. The next morning we went
to the U.R.O. American Military office which ran the camp. The URO was only
for concentration camp survivors, so they didn`t want us to stay, since I was not
from a concentration camp. I said, “You let me go in my stage? I am a survivor
too. Where shall I go? I am nine months pregnant. I have to give birth here or on
the street.” I was only eight months pregnant really. “The woman doctor has to
help me; we need a place to stay and food” – I insisted. They let us stay. We got
a beautiful room in an apartment with shared kitchen and bathroom. Right away
we received food stamps, and I was sent to see a doctor. We settled there. It was
quiet and nice.
On June 8, 1946 I gave birth to my son, a healthy 4 kg. The doctors took good
care of me. Chas gave them chocolate, fruit and money. Arthur was a beautiful
baby and Chas was crazy about him. Chas kept looking at the baby and didn’t
leave the house for a month. The weather was beautiful; life was not bad after all.
We stayed in Bindermichel one year and a half. We made a lot of friends there
who immigrated to Canada after us: the Porepas, Luft, Gzivach and others. We
kept close, we were all survivors. Bindermichel was a transition place. People
stayed there for one or two years, looked for family or friends, and emigrated
from there.
To Canada
One day we were told that there was a commission from Canada looking for
tailors. Chas was the first to register; he wanted so much to settle and have a good
life. Chas was called to the commission and was accepted after some difficulties.
We left Austria for Canada in January 1948 in an old army ship. It took us ten
days to cross the Atlantic. I was seasick the whole way and thought I would not
make it. Men and women were divided on the ship with children staying with
their mothers. Arthur was 1.5 years old, a beautiful child, and very much attached
to his father. As small as he was, he would run by himself to his father. The sailors
loved him, gave him little presents and let him go to his father. Chas was the only
one on the ship not to get sick. After ten days of stormy weather on the Atlantic
we arrived in Halifax on March 6, 1948.
The Canadian government sent a representative to greet us; we were the first
transport of immigrants from Europe after the war. They asked us where we
wanted to live, we didn`t know, so we settled in Montreal. The beginning was
very hard. The Jewish congress gave us a room in a widow`s house, Mrs. Pinski,
on Jeanne Mance. It was a back, dark room. The woman was always nervous and
didn’t let Arthur play outside our room. We could not live there. While Chas went
out shopping for food on Bernard Street he met a grocery store owner, Rosenbloom, and asked them to help us find a place to live. Rosenbloom asked if we
had money. He told us that Mr. Weinberg had a few apartments on Park Avenue,
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but that we had to pay him key money. We met Mr. Weinberg and paid him $300
key money and $22 rent each month. We bought second hand furniture for the
living, bedroom and dining rooms. It was an unheated flat on the third floor, it was
not special, but we had privacy for the first time in our lives. We felt good there.
Chas got a job through the Jewish congress, working at Mr. Litwin’s factory,
making $19 a week. Mr. Litwin was unfriendly, and we couldn’t live on this
money. Chas quit after two months. He found a furrier, put in some money and
bought a machine to sew Persian paws, learning to operate the machine. It lasted
one year, but the business didn`t work. We lost about $2,000, a lot of money at
the time.
Chas had a relative, Rabbi Hirshprung, a top Rabbi in Montreal. Chas brought
him a present and asked for his help; we needed business connections. Rabbi
Hirshprung told us that Mr. Rand was opening a kosher bakery, maybe Chas
could be his partner. Chas talked to Mr. Rand and agreed to sell his products in
private houses. In Montreal were a lot of Orthodox Jews who wanted to buy kosher products. Chas bought a new truck for $2,500, but couldn’t drive at the time,
so we took a helper. Business was good, we made a decent living. Chas worked
hard from 6 am to 6 pm. After a few months he started wholesale delivery to
stores, and bought from other bakeries too. The business grew very much. Chas
started to drive himself, working even harder, delivering the bread to restaurants
and stores. He would start at 4 or 5 in the morning, driving the truck for 12 hours
a day. Winter time he parked the truck in a public garage on Van Horne (the truck
would not start if parked on the street), and had to walk there from Park Avenue
early in the morning. Chas got sinus problems and colds.
We made around $500 a week, a lot of money at the time. I wanted to move to
a better house, heated, since we had a second child, born July 3rd 1951. It was not
easy carrying the baby to the third floor and it was cold in the house, difficult to
heat the flat. Chas said that he was getting older and we needed to save the money. All our friends bought houses and moved. We stayed on 6561 Park Avenue
for eleven years. Meantime we found a partner, Mr. Gitelman, an older man with
a lot of money. He wanted a younger partner to buy real estate – it was a good
match. And so we started in real-estate. We bought a big house on Van Horne and
a duplex on Hutchinson. It was an old house, commercial, with five stores and
seven flats. It brought in a lot of money. Then we bought a building on Darlington
Place, kept it for six months, and sold it for a few thousand dollars profit. Then we
bought houses on St. Viateur and St. Urbain. Chas repaired the buildings and sold
them for profit. Mr. Gitelman was just the investor, we did the work. He trusted
us; we made a lot of money for him. The last house we bought was on Bernard
corner Jean Mance, it had five stores and six flats. Money was flowing in.
The children were sent to a private school, Adath Israel. They went by taxi,
“Maxi the Taxi”. It was expensive but the children were everything for us; they
needed Jewish education. We decided to move. We left Park Avenue and rented
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a house in a brand new building on 4755 Goyer, a modern two-bedroom apartment for $110 a month. I bought a new bedroom set. We stayed on Goyer for five
years. Arthur had his Bar Mitzvah, a beautiful party. The children were growing
up. We were looking for a house to buy, and found one in a new community, Cote
St Luc, which we liked. The house was spacious and looked good, with a big
garden and a two-car garage. We made an offer which was accepted, and I got the
house on Feb. 5th 1964, my birthday.
When I settled in Montreal I tried to bring my brother and his family to Canada. He wanted very much to come. I didn’t remember him; he was nine years
older than me, and he had left Poland when I was very young. We sent them
money to buy tickets to come for a visit and to see if he can establish himself
here. Moshe came to Montreal for a visit in 1957. We were still living on Park
Avenue. I think Arthur remembers him; he used to go with his uncle to see the
city. My brother liked the life here very much. He even went with Chas to help
with the bread delivery. He wanted very much to settle here, he could get a job
as a draftsman, but Miriam didn’t want them to live in Montreal. Moshe got sick.
It didn’t take long and he passed away. He was such a nice and delicate man. He
looked like Shmuel.
Settled
In April 1964 we moved to 5758 Melling. I was very happy there. It was the
first house we owned, and it felt good. The boys attended school and did very
well. Arthur was accepted to the seven year course in medicine in McGill, and
Stan was a top student in the province with 95%, a valedictorian. They made us
happy and proud.
Life went on. Arthur met a very nice girl, Phyllis Simon, and brought her
home. She was young, good looking with long hair, just as the girls wore at that
time. They got married and left Montreal for Vancouver to settle there. They
bought a small car, a Mazda. They married February 22, 1970. Stan finished high
school and was accepted in McGill with high honours. But it didn`t work out the
way we hoped it would. Stan got involved with bad friends, and in politics; he
wanted to save the world. He didn’t think about the future, his parents, his life. He
dropped out of university and moved away from home. He was just 17 years old.
He didn’t communicate with us. Sometimes it took six months without hearing
from him. He called us when he needed money. Chas was not young anymore
and worried about him. I was afraid that Chas would get sick. He went to Rabbi
Hirshprung, who talked to the dean – they wanted to give Stanley another chance
to return to school. Stanley promised, but it never happened. We gave up on him.
We went through so much in our lives, we got used to punishment and tragedies.
From Arthur we had good news. He got a job as a doctor after he worked in
a clinic. Phyllis went to university to take her Master’s degree. We went to Van-
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couver for the first time to visit them. They lived in a big house with other people,
shared the house and food, like a commune. We liked Vancouver, a little different
than Montreal, but nice.
Unexpectedly, one day we got a call from Stanley that he wanted to come
home to take some university courses to be able to support himself. We were
happy to hear that. He went to his brother in Vancouver and did his Master’s in
English literature, then went to Toronto and got a job as a teacher for adults. He
met a nice girl, Lisa, and they have beautiful twin girls, Rebecca and Lucy. Lisa
and Stanley teach at the same school. Thank God it worked out – not bad. They
have their own house and a car, and I am happy that he is settled and happy.
Arthur and Phyllis have two sons. Jonah born March 13, 1977, MBA, married
Aviva Kamm, a lawyer. I will never forget their beautiful wedding. They live in
Seattle; have a nice little house, a beautiful car and a little dog. The other son,
Tim, born July 18, 1979 is especially a nice person. He is working hard, studying
for a Ph.D. in economics. Arthur and Phyllis have good children who make no
trouble for their parents. Arthur stopped working at an office as a medical doctor;
he works in TV, radio, writes articles to magazines and does public speaking.
Phyllis is very successful in business. She has three stores of children books. I am
very proud of them.
In Montreal life went on. Chas retired from the bread delivery at age 65. We
bought from Mr. Gitelman his partnership of the buildings at Van Horne and
Bernard. Managing the buildings was hard work, but brought a lot of money. We
bought our first car at 1964, an Oldsmobile Cutlass. I started to drive. We had
a nice and quiet living. Every winter we went to Miami for two months. We travelled a bit, visiting Israel with our friends, Mr. and Mrs. Zimmerman.
Our good life didn’t last long. Chas was getting sick, he couldn’t walk normally, and he forgot things. It got worse. He left the house and got lost; I went
by car to look for him. I couldn’t take care of the buildings myself and so we
sold them. Chas’ sickness got even worse; I couldn’t manage him. I was alone,
nobody helped me. I didn’t know what to do. No doctor could help me, they told
me to put him in a home, otherwise I would get a nervous breakdown. I took care
of him until he fell out of his bed one night and was bleeding. I called the ambulance and they took him to St. Mary hospital. He was there for six weeks. They
called me that they couldn’t keep him there any longer; he must go to a nursing
home. I said, “No, let him go home with me”. They said he needed 24-hour care.
I said I would hire help. The doctor said that Chas must go to a geriatric hospital
home. It was on Nov. 21, two days after Chas’ birthday, they transferred him to
the Hospital of Hope, a medieval old house under Jewish management, very far
from the city. I was scared when I visited there; I felt it was the end of my life.
I went to the office and begged that they give Chas a decent room. I gave money
and presents, so they put him in a private room. I was with him every day from
10 am until 7 pm when they put the patients to bed. It was 21 metro stations
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away from my home. I took care of Chas. He stopped talking, but he recognized
me.
It happened on Monday night at 10; they called from the hospital that Chas
was not well. I said I would take a taxi and come right away. They said, “Don’t
come, he passed away”. It was May 12, 1986. The night before he died when
I left Chas he said: “Gay Gezinte Hite, Pola” – he never talked for months before
that. I kissed him and left. That was the night he died.
It was the end for me. I was alone. I took care of the funeral arrangements, my
friends came with me. I am a strong person and told myself to be strong, to live
and go on. And that’s what I did. I took care of the house, sold the Cutlass and
bought a small Honda by myself. I went on a trip with friends all over Europe.
I tried to adjust to living alone. It was hard since Chas took good care of me since
I was 22 years old. The worst was making all the decisions by myself, no one to
advise or help me. I felt very much alone.
I stayed in the house, but it was hard for me to take care of it. I was always
under stress, especially in winter time when I left the house for Miami, there were
always problems with the heating. My friends started to leave Montreal, mostly
to Toronto. Their children came, sold the house and took the parents with them.
In 2002 my friend Lucia Zimmerman told me that she had bought a condo in Calgary and would be moving there as soon as she sold her house in Montreal. I got
scared. She was a close friend. I couldn’t go on like this forever.
In Sept. 2004 I went to visit Vancouver for the high holidays. I talked to my
children about my situation. Phyllis, God bless her, was the first to say: come to
Vancouver. I was scared; I would never go there unless they agreed. I didn’t have
enough time to look for a house, but I found a condo I liked. Arthur and Phyllis
liked it too. I put a down payment on the condo, went home, and contacted the
same agent that Lucia Zimmerman had used to sell her home. I got the price
I asked. The house was sold in January, and I had to move by April 1, 2005. I had
lots of time to pack. I packed thirty boxes myself, giving lots of stuff to the Salvation Army and to Jewish organizations. Phyllis and Arthur came a week before
my move, they were a great help. We went together to the notary and it was done.
I have been here for two years now. I am relaxed. I have my family, I feel more
secure. I moved from one continent to another, this is my last destination.
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Jewish club, Przemyśl, 1932. All photo are from P. Hister’s collection.

Zionist club, Przemyśl, 1934.
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August, 5, 1936. Jewish youth of Przemyśl.

Jewish Gymnasium in Przemyśl, 19 March 1938,
Pola on the left.

Przemyśl, August 28, 1939. Pola on the left.
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Przemyśl after WW2, Kościuszki Street with Ukrainian House.

Przemyśl after WW2.
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Abstract
The author describes his collaboration with the Towarzystwo Przyjaciół Nauk (Society for the
Friends of Learning) in Przemyśl and with different people and institutions in Przemyśl in the past
twenty years. He explains the reasons for his visits to Poland from the USA, the problems he encountered trying to rescue Jewish heritage of the region but also the successes in this field – both on
a local scale and in a broader context. He attempts to show Przemyśl and its inhabitants through the
eyes of an observer from the outside and how this view has changed through time.
Key words: Galicia, the Jews, Przemyśl, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu, cultural
heritage
Odkrywanie historii galicyjskiej. Podróż osobista
Abstrakt
Autor opisuje swoją współpracę z Towarzystwem Przyjaciół Nauk w Przemyślu oraz z różnymi
osobami i instytucjami z Przemyśla w przeciągu ostatnich 20 lat. Wyjaśnia motywy swoich przyjazdów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki do Polski, trudności z jakimi spotykał się w ratowaniu żydowskiego dziedzictwa regionu, ale i sukcesy na tym polu – zarówno w skali lokalnej, jak
i w szerszym kontekście. Próbuje zaraz pokazać obraz Przemyśla i jego mieszkańców w oczach
zewnętrznego obserwatora, jak i to jak ten obraz się zmieniał na przestrzeni lat.
Słowa kluczowe: Galicja, Żydzi, Przemyśl, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu,
dziedzictwo kulturowe

I first came to Poland in the summer of 1998 for a professional meeting at Jagiellonian University in Krakow. At that time I was working on the subject of the
psychology of German anti-Semitic propaganda films and presented a scholarly
* Professor John J. Hartman was asked by the Editorial Board of the “Rocznik Przemyski” issue
History to write his memoirs connected with his frequent visits to Przemyśl in the past 20 years.
This is his personal insight into Poland around 2000, with special concern about the Przemyśl intellectual milieu and those of its representatives he has been in contact for the past years. If there are
any footnotes given, they were prepared by Tomasz Pudłocki. Polish proper names and surnames
are given to print in the original version, including Polish letters. Those which have English equivalents are given as the author has written.
1
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paper on that topic at the meeting. I also had the opportunity while in Krakow to
tour Kazimierz, the old Jewish section, and to see the location of the ghetto and
Schindler’s factory. Less than ten years after Poland became independent of Soviet influence, Kazimierz was beginning a revival. There were several “Jewish”
restaurants operated by Poles and a “Jewish” bookstore run by Mr. Zdzisław Les.
The Remuh synagogue had been restored along with the cemetery adjacent to
it. The Lauder Foundation was beginning to restore the Reform synagogue. My
guide to Kazimierz was a young Polish student studying Jewish history, Anna
Cichopek, who worked at Mr. Les’ bookstore and spoke excellent English. I hired
her later in the week to accompany me to Przemyśl, the birthplace of my grandmother, in order to learn more about my family’s history in Galicia.
I should say at this point that my grandmother on my father’s side was born in
Przemyśl and my grandfather in Stary Sambor, but they considered themselves to
have been citizens of the Austro-Hungarian Empire. They were married by Rabbi
Schmelkes in Przemyśl. My great grandparents on my mother’s side came from
Lida in what is now Belarus and Vilnius in what is now Lithuania. I had learned
something about Przemyśl from a “New York Times” article on the psychoanalyst Helene Deutsch, a student of Freud’s, and the leading female psychiatrist in
Europe at one time. She was born in Przemyśl and considered the city to be the
center of her universe2.
On that first trip to Przemyśl I met two historians at the State Archives on
Lelewela Street, Drs. Anna and Jacek Krochmal3. Anna told me that her husband
had written a book about the Jews of Przemyśl in the 16th century4. I was first
shocked and then impressed with the interest in Jewish life displayed by these
two officials of the Polish government. I toured the city including the Jewish
cemetery on Słowackiego Street. We could not walk but a few feet into the cemetery because the grass had grown so high. Soon after I also saw a German cemetery that contained the graves of soldiers killed in World War I as well as a newer
section that contained the graves of soldiers killed in World War II. This cemetery
that I learned was supported by the German government was in excellent condition, well-tended and decorated with flowers. The cemetery for the perpetrators
of the Holocaust was well cared for and the cemetery for the Jewish victims was
neglected and inaccessible. This did not seem right to me.
This first trip to Poland impressed me very deeply. The people I met – the
students in Krakow, my guide at Auschwitz, the historians in Przemyśl – all cared
2
See more: H. Deutsch, Konfrontacja z samą sobą. Epilog, Warszawa 2008 – the original version was published in English as Confrontations with Myself in 1973.
3
Drs. Anna and Jacek Krochmal were one of the most engaged people in the Przemyśl intellectual milieu in the 1990s, e.g. as the Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu/Society for the
Friends of Learning’s members of the Board. Both moved to Warsaw where they have lived and
continued they research on Przemyśl’s past.
4
See more: Jacek Krochmal, Krzyż i menora. Żydzi i chrześcijanie w Przemyślu w latach 1559–
1772, Przemyśl 1996 published by Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu.
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a great deal about the Jewish heritage in Poland and defied the stereotype of the
anti-Semitic Pole.
Once home I wrote a letter to “the New York Times Magazine” briefly detailing my impressions of Polish attitudes toward Jews and it was published.
I also began a correspondence with Jacek Krochmal who eventually invited me
to join in a project to write a book about the history of the Jews of Przemyśl after
1939. He wanted to collect the stories of Jewish survivors, Polish and Ukrainian
rescuers, and townspeople who had witnessed the Holocaust as bystanders. He
also wanted to publish the book in Polish and English. I readily agreed and set
about finding Jewish survivors from Przemyśl. What Dr. Krochmal did not tell
me was that he wanted my help in raising money to publish the book. For this
purpose I started an American non-profit foundation that I named Remembrance
and Reconciliation, Inc.
1. The Beginning of Remembrance and Reconciliation
In naming the foundation, I was looking for the essential ingredients that
I believed might better understanding between Poles, Jews, and Ukrainians who
had emerged from the Holocaust with quite bitter feelings about each other many
years after the war had ended. As a psychoanalyst, I was aware of the role of
memory in shaping current attitudes and feelings. The writing of history as well
as the observance of events in the traumatic past are important ways of honoring
those who perished as well as a way of coming to grips with and mourning the
enormity of senseless death. So remembrance in different forms became one element of the foundation’s mission. The other element I thought to be important
was reconciliation between those who formerly held antagonistic attitudes toward each other. If former antagonists could stop demonizing each other and take
responsibility for themselves, proper mourning has a better chance to resolve the
bitterness of the past. I thought that proper remembrance and effective mourning
would bring about a greater readiness for reconciliation between Poles and Jews
in particular. If we could include the Ukrainians, all the better. Events like cemetery re-dedications, I thought, could promote the inter-ethnic dialogue that I felt
could be crucial to promoting reconciliation. I had no knowledge of the important
role that the concept of reconciliation plays in the Roman Catholic faith. About
a year after I formed the foundation, Pope John Paul II issued an encyclical titled:
Memory and Reconciliation. The Pope and I were on the same wavelength!
We were successful in raising funds for the publication of the book, ‘I Remember Every Day’: The Fate of the Jews of Przemysl During World War II
and it appeared in 2000 printed in Polish and English editions. We received
a large donation from the Catholic Archdiocese of Detroit through Cardinal Adam
Maida, a Polish American bishop. The fact that I was able to interest a Holocaust
survivor, Henry Landau, and the then President of St. Mary’s College, Thaddeus
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Radzilowski, in becoming Board members enhanced the fund-raising effort in
both the Jewish and Polish communities in the United States. In addition, I was
able to get two internationally prominent Polish-Americans to lend their names
to the foundation: Jan Karski, the legendary Polish freedom fighter and Zbigniew
Brzezinski, President Jimmy Carter’s national security advisor. I sent Karski
a long note inviting him to become an Honorary Board member and he wrote
back affirmatively. I met with Dr. Brzezinski in his office in Washington, DC
and received his support as well. Rabbi Michael Schudrich who later became the
Chief Rabbi of Poland also agreed to be an Honorary Board member. Dr. Krochmal, Gershon Meister, the head of the Przemysl landsmannschaften in the United
States, Leonard Chrobot, a priest who was head of the Polish American-Jewish
American Council, Eva Hoffman, the Polish-Jewish author, and Nancy Blackmun, the daughter of the US Supreme Court justice also agreed to serve on the
Honorary Board.
The publication of the book involved collaboration with Towarzystwo Przyjaciół Nauk (TPN), a society of intellectuals in Przemyśl, and its then president
Zdzisław Budzyński. Professor Budzyński was extremely supportive of the project and became a guide and facilitator on my subsequent visits to Rzeszów and
Przemyśl. Crucial to the publication of the book was the work of the translator,
Agnieszka Andrzjewska. She had the most difficult task of translating both from
English to Polish as well as Polish to English as editions were published in both
languages. Adding to the task was the fact that all of Dr. Krochmal’s interviews
were in Polish and all of mine were in English. Andrzejewska became a valued
collaborator in my later work in Przemyśl, performing tasks big and small over
many years.
With the success of the fund-raising effort for the book and the creation of
a non-profit foundation, I had established the means to continue working for the
betterment of Polish-Jewish-Ukrainian relations. We decided to shift focus to the
restoration of the Jewish cemetery on Słowackiego Street. I was embarrassed
and angry that the Jewish cemetery was in such terrible condition. As mentioned
the German cemetery that contained the graves of the World War II soldiers was,
in stark contrast, well taken care of. On my first visit to Przemyśl I felt that this
situation was not right and that something should be done on behalf of the Jewish
cemetery. It was at this point that I began collaboration with Joachim Glettner
of Przemyśl to restore and maintain the cemetery. The Glettner family had left
Przemyśl for Kazakhstan during World War II, perhaps exiled there by the Soviets. They returned to Przemyśl after the war, and Joachim was born in 1946.
He became a successful businessman, and when I met him he owned a shop on
Franciszkańska Street. He has taken on the job of organizing the renovation and
maintenance of the cemetery each year since 2000. In the first November after we
had begun the renovation, a friend wrote me asking if November 1st was a Jewish
holiday because many people had been in the Jewish cemetery leaving flowers
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and lighting candles. I replied that November 1st was, as far as I knew, All Saints
Day, and not a Jewish holiday. Another friend wrote and explained that it was
a custom in Przemyśl to visit cemeteries on November 1st and that due to the renovation this was the first opportunity for townspeople in Przemyśl to remember
their Jewish friends. This gesture on the part of the ordinary people of Przemyśl
was very moving, and I knew we were on the right track.
The cemetery stands now as one of the most beautiful Jewish cemeteries in
all of Poland and has become a working cemetery with a few recent burials. Mr.
Glettner also discovered the gravestone of the great-grandmother of Ben Bernanke, the former head of the United States Federal Reserve. The gravesite was
cleaned and repaired, and Dr. Bernanke and his family made a generous donation
to our foundation.
2. Notable Events
In the early 2000’s I had been encouraging Dr. Brzezinski to visit Przemyśl
again. He had family roots in Przemyśl and as his grandparents had lived there,
he visited them often as a child5. He fondly remembered buying toy soldiers from
Jewish merchants on Mickiewicza Street. He decided to visit Przemyśl in 2001,
and I was able to be there as well. The Polish Minister of Defense, Janusz Onyszkiewicz6, accompanied him. We had a meeting at the Southeastern Research Institute on Grodzka Street7. The head of the Institute, Dr. Stanisław Stępień, briefed
Dr. Brzezinski on Polish-Ukrainian relations and I briefed him on Polish-Jewish
relations in Przemyśl as I understood them. Anna Cichopek was my translator
once again. I made the suggestion that perhaps Polish soldiers stationed in Przemyśl could help with the Jewish cemetery renovations. Dr. Brzezinski thought
this was a good idea. And while this plan never actually came about, the Minister
of Defense did not say, ‘No.’
Anna Cichopek, my guide in Kazimierz and Przemyśl, finished her studies at
Jagiellonian University. Her master’s thesis was on the anti-Jewish pogrom at the
Kupa Synagogue on Miodowa Street in Krakow in 1945. This work was awarded
the prize for the best master’s thesis in Poland, and the Jewish Historical Institute
(ŻIH8) in Warsaw published it as a book. I showed her thesis to colleagues at the
University of Michigan and Remembrance and Reconciliation sponsored her for
a semester at the University of Michigan. This led to her being awarded a fellowSee more: Józef Frankiewicz, Zbigniew Brzeziński i jego związki z Przemyślem, Przemyśl 1999.
Janusz Onyszkiewicz spent his childhood in Przemyśl.
7
Południowo-Wschodni Instytut Naukowy in Przemyśl specializes in the history of Polish-Ukrainian cultural borderland from various perspectives, especially in the studies of the local
Church. Some excellent studies have been published by the Institute also on Jewish history and
culture.
8
Żydowski Instytut Historyczny.
5

6
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ship to study Jewish history at Michigan where she eventually earned her Ph.D.
Her Ph.D. thesis was also published as a book, Beyond Violence: Jewish Survivors in Poland and Slovakia, 1944-1948. She is currently an assistant professor
at Arizona State University and teaches courses on Jewish history, anti-Semitism,
and the Holocaust.
Another significant event occurred as the result of my work with the Jewish
cemetery in Przemyśl. Father Stanisław Bartmiński contacted me about helping
him to restore the Jewish cemetery in Krasiczyn, the small town near Przemyśl
where he was the local priest9. I agreed to do so. He led a group of young men
who cleared the area, a wood fence was constructed, and landscaping was done
with plants grown in the parish nursery. Remembrance and Reconciliation financed a granite stone in three languages, Polish, English and Hebrew that called
for remembrance, in Pope John Paul II’s words, of “our elder brothers in faith.”
The dedication of the cemetery took place in 2002. I asked Rabbi Sacha Pecaric
who was working in Krakow for the Lauder Foundation to come to Krasiczyn,
and Father Bartmiński invited the Ukrainian priest, Father Stepan. All of the
school children in Krasiczyn were excused from school that day. By chance one
of the Jewish survivors from Przemyśl, Theresa Cahn-Tober and Professor Jerzy
Niemiec whose family saved her during the war, were in the area and attended the
dedication. This was a truly Galician event with a Jewish rabbi, a Polish Roman
Catholic priest, and a Ukrainian Uniate priest saying prayers at the dedication of
the restoration of the Jewish cemetery in Krasiczyn. At the end of the ceremony
the school children sang “Shalom Aleichem.” Rabbi Pecaric was so moved by the
events of the day that he forgot to say some of the required prayers at the end of
the ceremony!
In 2006, Professor Zdzisław Budzyński, who had been the head of TPN when
our book was published, contacted me. He proposed a program entitled, “Forgotten Nation: Jews and the Polish Landscape,” to be co-sponsored by my foundation and the Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska (PWSW) where
he was now teaching10. I readily agreed to this project. At the same time Michael
Traison had joined the board of Remembrance and Reconciliation. Traison, an
American lawyer from Detroit, for many years had given an award at the Krakow
Jewish Festival to Poles who had helped preserve Jewish heritage in Poland. He
had then begun organizing Shabbat services in several towns around Poland. We
decided to hold a Shabbat in Przemyśl in conjunction with the academic and artistic program organized by Dr. Budzyński. This weekend of events was very mov9
Rev. Stanisław Bartmiński, for years a pastor in the Krasiczyn parish, has been crucial in many
Polish-Jewish and Polish-Ukrainians activities. Famous for his engagement in restoration and memory projects far away from the Przemyśl region.
10
Professor Zdzisław Budzyński was in that time Professor in the Institute of History of the
University of Rzeszów, and at the same time Professor in the Institute of History of the PWSW in
Przemyśl. He was a President of TPN till 2011.
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ing and very successful. Jews from Poland, Ukraine, Belarus as well as from the
United States and Europe attended. The Israeli ambassador to Poland as well as
the United States consul general in Krakow also attended. Students from PWSW
turned the town library in the former Scheinbach Synagogue into a synagogue
again, and services were held on Friday night and Saturday11. Rabbi Schudrich
and Chabad Rabbi Goldstein from Bratislava officiated. An ecumenical service
was held in the Jewish cemetery on Sunday morning. This was a truly memorable event, perhaps the largest Jewish religious service in Przemyśl since World
War II.
3. Recent efforts
In recent years Remembrance and Reconciliation has focused its efforts on the
continued restoration and maintenance of the Jewish cemetery on Słowackiego
Street. Mr. Glettner has continued to make improvements and the discovery of
Dr. Ben Bernanke’s great grandmother’s grave was an important development. In
addition, a partnership with Daemen College, Amherst (close to Buffalo), New
York and its history professor, Dr. Andrew Wise, has led to a joint project in Przemyśl. Students from Daemen have come to Przemyśl for the past three summers
as part of a study abroad program. The ‘service learning’ component of this program has been a digital mapping of the grave sites in the Jewish cemetery. Each
gravesite is photographed and its GPS coordinates taken. These are transferred to
a web site where people can call up the names of people buried in the cemetery
and find a picture of the gravestone and brief information about the person. This
should prove very helpful to families and others looking for the gravesites of people they knew as well as serving as a historical record of the Jewish population
of Przemyśl12.
This account has centered on the notable events associated with my work
in Przemyśl. I would be remiss, however, if I did not mention the relationships
I have forged and the friendships I have made over the years with the people of
Przemyśl. My friendship with the late Rusia Fellner and with Joachim Glettner
reconnected me with the Jewish world of my grandparents and great-grandparents. Equally important to me have been the relationships with Drs. Anna and
Jacek Krochmal, Agnieszka Andrzejewska, Father Stanisław Bartmiński, Prof.
Zdzisław Budziński, Dr. Stanisław Stępień, Prof. Wacław Wierzbieniec, Jan
The former Scheinbach Synagogue no longer holds the Przemyśl Library. It was given back
by the authorities of the City of Przemyśl to the Foundation for the Preservation of Jewish Heritage
in Poland (FODZ).
12
The Daemen College project on the Jewish cemetery has been supported by the TPN for
the last couple of years; originally it was initiated with the cooperation with PWSW. Professor
J.J. Hartman was twice a lecturer and a huge supporter of the program while in Przemyśl in 2013
and 2014.
11
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Bartmiński, Jacek Szwic, Łukasz Biedka, Prof. Tomasz Pudłocki, Domicela
Grossman, Bożena Fortuna-Skibińska, and her husband Wiesław. These people
have helped with my efforts toward remembrance and reconciliation and have
sustained my faith in the spirit of multiculturalism and equality. I have dealt with
many of the major institutions of Przemyśl from the offices of the city government, TPN, the state archives, the art museum, the national museum, the PWSW
college, and the Roman Catholic Church. I have always been treated with the
utmost respect for which I have been most appreciative.
4. The Future of Remembrance and Reconciliation
When I first came to Poland there were very few organizations working to
preserve Jewish heritage in Poland and even fewer interested in actively working
to improve Polish-Jewish-Ukrainian relations. The Lauder Foundation in New
York and the Nissembaum Foundation in Warsaw were just about the only groups
working toward these goals. Now the picture has changed considerably and for
the better. On a national scale the creation of the Foundation for the Preservation
of Jewish Heritage in Poland (FODZ) is a development that provides for continuing renovation, preservation, and maintenance of Jewish communal sites all over
Poland. FODZ assumed ownership of the two Jewish cemeteries, the Scheinbach
synagogue building, and other Jewish communal property in Przemyśl in 2006.
The 2015 opening of the Museum of the History of the Polish Jews in Warsaw
is a development of utmost importance for bringing to consciousness the contributions of the Jewish community to Poland and for improving Polish-Jewish
relations.
In Przemyśl itself, there are opportunities in two main areas. The first is the
Old Jewish Cemetery on Rakoczego Street. This is a site that dates from the 16th
century and is in dire condition. During World War II, the Germans used the
gravestones as paving material on the Lwowska Road. After the war local residents used remaining gravestones as patio tiles and even began using the vacant
land as a vegetable garden. Only the gateway arch remains on the site. This cemetery is badly in need of restoration and protection.
The former Scheinbach Synagogue was used as a cavalry stable during World
War II. After the war it was used as a warehouse and then became the site of the
town library. It is now vacant with a roof that is need of repair. The opportunity
to make use of this historic building exists, but it requires a great deal of money
and planning to transform it into something that would preserve Jewish memory
as well as serve the Przemyśl community.
For me, what started out as a brief search for my ancestral roots in Poland
turned out to be so much more! Not a week goes by that I do not hear from
someone with a question or comment about Jewish life in Przemysl. I hope that
Remembrance and Reconciliation will continue to play a part in the effort to
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preserve the memory of the Jews of Galicia and the multicultural tapestry that
made up this land for centuries. In an effort to provide continuity into the next
generation, David Semmel has taken an increasingly more prominent leadership
role in the foundation. Semmel’s family roots are in Przemyśl, and he has aided
immensely in the restoration of the cemetery. We have also added Marla Raucher
Osborn to the Board. Osborn has served as a staff member of FODZ and a social media expert. She is now based in Lviv and active in Jewish restoration in
Ukraine. She also has family from Przemyśl. My son, Robert, has also joined the
board. He has been a fundraiser for non-profit organizations in the United States.
His presence on the board provides continuity into the next generation of the
goals of the foundation. The future looks bright indeed for the continuing role
of Remembrance and Reconciliation in shaping the multicultural outlook of the
Przemyśl community by preserving the memory of the Jews of Galicia!
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Przemyśl, 2006. Prof. Jan Draus, Prof. John Hartman, Prof. Zdzisław Budzyński at the Conference on Jews and the Polish Landscape at PWSW.
All photos from Author’s collection.

Father Stanisław Bartmiński, Rabbi Sasha Pecaric, Father Stepan, Prof. Hartman, Prof. Zdzisław Budziński, and other officials and townspeople at the dedication of the Jewish Cemetery in Krasiczyn in 2000.
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Dr. Brzezinski and Dr. Hartman, Washington DC, 2006.

Przemyśl, 2001. Meeting at the Southeast Institute with the Minister of National Defense
Janusz Onyszkiewicz and Dr. Brzezinski hosted by Dr. Stępień. Prof. Anna Cichopek was
the translator.
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Elaina Murray, Dr. Andrew Wise, Dr. Tomasz Pudłocki, Dr. John Hartman, Leigh Alexander, Daniella Milanese, Heather Williams in TPN, 2014.

Leigh Alexander, Elaina Murray, Daniella Milanese, Heather
Williams, and Dr. Hartman before the entrance to the Jewish
Cemetary in Przemyśl, 2014.

III. RECENZJE
ROCZNIK PRZEMYSKI t. 52
HISTORIA z. 1 (19) 2016

ANNA SICIAK (Przemyśl)

WYDAWNICTWA POKONFERENCYJNE I ICH UDZIAŁ
W POPULARYZOWANIU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO; RECENZJA KSIĄŻKI: DZIEDZICTWO KULTUROWE
DUBIECKA I OKOLIC: 5 KONFERENCJA HISTORYCZNA,
DUBIECKO 2013, SS. 402 [17]
Przemyślowi zostało dotychczas poświęconych wiele prac naukowych, wspomnieniowych, albumowych i popularnych. Nadal jednak dzieje tego miasta
o tak bogatych tradycjach nie są dostatecznie i zadowalająco przebadane. Badania trwają i wciąż są odkrywane atrakcyjne zagadnienia. Także niektóre
miejscowości położone w powiecie przemyskim już znalazły swoich piewców,
a inne jeszcze na takich oczekują.
Jednym z dobrych przykładów jest praca zbiorowa Dziedzictwo kulturowe
Dubiecka i okolic, która jest efektem piątej konferencji historycznej, która odbyła
się w Dubiecku w dniach 12–13 października 2011 roku. Opracowanie zawiera
13 artykułów oraz Aneks do wspomnień Leona Pilawskiego, czyli uzupełnienie
do materiału zamieszczonego w poprzednim woluminie. Pozostałe tomy dubieckich materiałów pokonferencyjnych to: Dubiecko od czasów najdawniejszych do
współczesności (2007), Dubiecko – dzieje najdawniejsze, dawne i współczesne
(2008), Dubiecko – od zarania dziejów (2009) oraz Dubiecko – na przestrzeni
wieków (2010).
Zasadniczo są to prace pionierskie, przygotowywane na potrzeby konferencji,
wcześniej nigdzie niedrukowane. Autorzy wydobywają z niebytu rzadkie i interesujące informacje, które tkwiły gdzieś w archiwach państwowych, kościelnych
lub domowych, cierpliwie czekając na zainteresowanie badaczy historii.
Tom piąty Dziedzictwo kulturowe Dubiecka i okolic, o którym tu będzie mowa,
w znacznej części został poświęcony Ignacemu Krasickiemu (ur. 3 lutego 1735
w Dubiecku, zm. 14 marca 1801 w Berlinie), dostojnikowi Kościoła katolickiego
i znakomitemu pisarzowi politycznemu, wybitnemu przedstawicielowi polskiego
Oświecenia. Znanemu zwłaszcza z takich dzieł, jak Mikołaja Doświadczyńskiego

228

ANNA SICIAK

przypadki (pierwsza polska powieść polityczna) czy Monachomachia (poemat
heroikomiczny). Kojarzymy go również doskonale jako twórcę bajek i satyr. Był
także tłumaczem, autorem esejów, traktatów i rozpraw.
W artykułach zawartych w omawianym dziele odnajdziemy dopełnienie naszej wiedzy o tej postaci o fakty z różnych okresów jego biografii.
Ks. Sławomir Zabraniak, wykładowca Uniwersytetu Rzeszowskiego, podał najważniejsze wydarzenia z życiorysu biskupa oraz ocenił jego działalność na rzecz
Kościoła (tytuł artykułu: Arcybiskup Ignacy Krasicki obrońcą praw Kościoła
katolickiego, s. 11–24). Prof. Halina Wiśniewska (UMCS Lublin) – autorka studiów nad polszczyzną XVI–XVIII wieku oraz prac dotyczących Krasickiego –
omawia Przyjaźń księdza Ignacego Krasickiego z księżną Barbarą Sanguszkową,
panią na Lubartowie (s. 25–46). Wnioski i komentarze oparła autorka na ich
listach, literaturze pamiętnikarskiej z epoki oraz własnych badaniach. Analiza
korespondencji pozwoliła Wiśniewskiej na przedstawienie częściowej charakterystyki osobowości Krasickiego. Przy tym możemy poznać jeszcze jedną postać historyczną – Barbarę Sanguszkową. Dr hab. Sabina Bober (wykładowczyni
KUL) – historyk Kościoła – zapoznała nas z Finansami biskupa warmińskiego
Ignacego Krasickiego (s. 47–61). Informacje o wysokości dochodów i długach
biskupa, o wydatkach na codzienne utrzymanie, także na remonty i urządzenie
ogrodu, oraz o innych inwestycjach dotykają z kolei sfery bardzo osobistej tego
hierarchy kościelnego. Pomnikowa postać nabrała dzięki temu ludzkich rozmiarów, aczkolwiek nie straciła nic na swojej znakomitości.
W artykule Ignacy Krasicki na Warmii (s. 63–139) Andrzej Rzempołuch
(Olsztyn) przedstawia wydarzenia z okresu zasiadania Krasickiego na warmińskim biskupstwie, wylicza w nim ponadto zgromadzone w Lidzbarku Warmińskim obiekty z kolekcji dzieł sztuki biskupa. Dołączona do tekstu ikonografia
obrazuje m.in. rezydencję biskupa w Lidzbarku oraz dokumenty dotyczące Krasickiego przechowywane w Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie.
O Krasickim jako kolekcjonerze możemy również poszerzyć wiedzę w oparciu
o opracowanie Iwony Beaty Kluk (Lidzbark Warmiński – Olsztyn) O malarzach
na dworze lidzbarskim i pasji kolekcjonerskiej Ignacego Krasickiego (1767–
1795) (s. 165–204), które także zostało wzbogacone ilustracjami.
W omawianym tomie znalazły się ponadto artykuły opisujące ludzi i miejsca powiązane z rodem Krasickich. Dorota Zahel (Muzeum Narodowe Ziemi
Przemyskiej) przedstawia Henrykę z Męcińskich Krasicką, wykorzystując
do nakreślenia wizerunku jej osobisty dziennik spisany w latach 1843–1845
(s. 205–215). Zawarte tam przemyślenia i wydarzenia Zahel uzupełnia faktami
z życia Krasickiej, które udało się jej wyłonić podczas kwerendy różnorodnych
materiałów archiwalnych oraz drukowanych. Danuta Armata, autorka artykułu
Historia i teraźniejszość dworu hr. Krasickich w Bachórcu (s. 217–243), zarazem koordynatorka projektu i redaktorka tomu, przedstawia siedzibę Krasickich
w aspekcie czasowym, opisując zarówno jej przeszłość, czyli okres świetności
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– oraz współczesność, czyli wizję upadku tego obiektu rodowego. Kreślone realia z okresu popadania dworku w Bachórcu w ruinę nieodparcie kojarzą mi się
z wersami Pieśni V Jana Kochanowskiego:
Cieszy mię ten rym: „Polak mądr po szkodzie”;
Lecz jeśli prawda i z tego nas zbodzie
Nową przypowieść Polak sobie kupi,
Że i przed szkodą, i po szkodzie głupi.

Bardzo interesującą pracę badawczą zaprezentowała dr Marta Trojanowska
(PWSW Przemyśl), przedstawiając Kościoły rzymskokatolickie w gminie Dubiecko. Kalendaria, wybór tekstów źródłowych i ilustracji (s. 245–339). Zebrane
daty związane z okresem budowy kościołów parafialnych, ich konsekrowaniem,
rozbudowywaniem, remontami, zakupem dzwonów itp., tworzą historię danej
miejscowości, świadczą o pracy i wierze przodków, pokazują, że „wieki patrzą
na nas”. Wyekscerpowane ze źródeł archiwalnych dane, w tym zapisy z wizytacji
zwierzchników oraz z inwentarzy i kronik kościelnych, a poza tym teksty wspomnień, Trojanowska uzupełniła danymi biograficznymi artystów związanych
z budowaniem lub zdobieniem kościołów w gminie Dubiecko. Dołączone do artykułu 45 fotografii (ilustracji) omawianych obiektów dopełniają całości.
W tej samej tematyce, co wyżej omówiony artykuł, jest utrzymane również
opracowanie monograficzne dr. hab. Krzysztofa Chłapowskiego Dzieje parafii
Dubiecko do 1939 r. na tle porównawczym (s. 341–359). Warto przypomnieć,
że w Dubiecku istniała gmina luterańska (od 1551 roku) i kalwińska (od 1560),
mieszkali tam i działali jako kaznodzieje pastorzy: Grzegorz Orszak – pisarz
i działacz reformacyjny, oraz Franciszek Stankar – teolog reformacyjny. Byli oni
także rektorami tamtejszej średniej szkoły humanistycznej, czyli gimnazjum.
Autor nadmienia o tym pokrótce, odsyłając do odpowiedniej literatury, sam zaś
skupia się na kwestiach zasadniczych określonych w tytule pracy.
W tomie zamieszczono ponadto materiały dotyczące hrabiny Marii Konarskiej, zmarłej w 1991 roku (s. 381–391) – są to: wspomnienie Heleny Mycielskiej zilustrowane zdjęciami oraz jej biografia (s. 393–401) napisana przez wspomnianego już Chłapowskiego.
W omawianym zbiorze zamieszczono ponadto artykuły Jolanty Koczeli Wiedza o poecie regionu Ignacym Krasickim w wypowiedziach licealistów (s. 141–
163) oraz Eweliny Chachury i Małgorzaty Dudy Koncepcja zagospodarowania
zabytkowego młyna z Zespołu Dworsko-Parkowego w Nienadowej (s. 361–379).
W Aneksie do wspomnień Leona Pilawskiego, zawarto m.in. kopię Postanowienia o umorzeniu śledztwa z dnia 5 lipca 2005 roku (s. [5–17]), które odnosi
się do pochodzącego z Dubiecka Leona Pilawskiego, żołnierza Armii Krajowej
uwięzionego przez NKWD po wkroczeniu Armii Czerwonej do Polski w 1944
roku i zesłanego do obozu pracy na terenie ZSRR. Dokument dotyczy również
innych członków AK Obwodu Przemyśl, którzy analogicznie do Pilawskiego
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byli pozbawieni wolności i zmuszeni do wykonywania ciężkiej pracy fizycznej
w bardzo trudnych warunkach egzystencjalnych.
Omawiana publikacja pokonferencyjna zawiera wiele różnych i cennych
informacji uzupełniających wiedzę o Dubiecku i jego mieszkańcach. Niekiedy w artykułach są wzmiankowane inne miejscowości, w tym Przemyśl. Zaprezentowane materiały nie ujrzałyby zapewne światła dziennego, gdyby nie
impuls, jakim był pomysł konferencji i zaproszenie do udziału wielu badaczy.
W efekcie powstał zbiór artykułów prezentujących unikalny materiał źródłowy, w tym teksty pamiętnikarskie pochodzące od osób mogących opowiedzieć
o rozmaitych nieznanych lub mało znanych wydarzeniach i ich kulisach.
Pewnym mankamentem, zwracającym uwagę czytelnika, jest brak zasadniczej strony tytułowej, na której powinny widnieć: nazwa instytucji sprawczej
(np. Urząd Gminy w Dubiecku), tytuł i podtytuł dzieła, imię i nazwisko redaktora
dzieła zbiorowego, nazwa wydawnictwa lub/i nakładcy, miejsce i rok wydania.
Sposób graficznego podania tytułu na okładce nie pozwala na dokładne ustalenie
kolejności określonych jego części i stwierdzenie czy Dziedzictwo kulturowe Dubiecka i okolic jest tytułem głównym, a 5 Konferencja Historyczna… jest podtytułem, czy odwrotnie. W wyniku tej niejasności książka w różnych bibliotekach
została skatalogowana pod pierwszym lub pod drugim tytułem. Ponadto, mimo
dokładnej korekty, pozostawiono błędną pisownię słowa „greckokatolicki” (napisano z dywizem: grecko-katolicki), pozostawiono zbędne kropki przy rozwinięciu skrótów w cytatach, powinno być, np. „Gr[omadzka] R[ada]” (nie „Gr.
[omadzka] R.[ada]”!). Poza tym jedna z bohaterek dwóch artykułów – Maria
Konarska – ma niestety dwie różne daty urodzenia: w jednym z tekstów jest to
15 kwietnia 1898 roku, w drugim 16 października 1897.
Oczywiście, wymienione błędy nie mają wpływu na wartość merytoryczną
książki dowiedzioną już wcześniej w powyższym tekście, jednak wskazują, że
zawsze należy włożyć jak najwięcej wysiłku, aby zadbać o wszystkie szczegóły
związane z publikacją, a przede wszystkim mieć pod ręką polski słownik ortograficzny.
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RECENZJA KSIĄŻKI: JAN MALCZEWSKI,
PRZEMYŚL W LATACH 1772–1914.
BUDOWNICTWO, GOSPODARKA KOMUNALNA,
PRZEMIANY PRZESTRZENNE,
RZESZÓW 2009, SS. 236+10 NLB.
Książka Jana Malczewskiego przyciągnęła moją uwagę reprodukcją planu
katastralnego zamieszczoną na okładce. Tytuł był również wielce obiecujący,
ponieważ publikacja miała omawiać kwestię budownictwa, gospodarki komunalnej i przemian przestrzennych, które – muszę przyznać – najbardziej mnie
interesowały. Mimo upływu kilku lat od chwili jej wydania nie cieszyła się chyba
zbytnim zainteresowaniem recenzentów (znalazłem tylko jedną opublikowaną
recenzję i nie będę powtarzał uwag już w niej zawartych), zatem po lekturze postanowiłem napisać kilka stron na jej temat.
Publikacja składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów merytorycznych, zakończenia, wykazu źródeł, bibliografii, spisów tabel i ilustracji, trzech aneksów oraz
indeksu nazw geograficznych i indeksu osobowego. Lektura krótkiego, gdyż półtorastronicowego wstępu, wprawiła mnie w zdumienie, ponieważ Autor zakończył go słowami: „W pracy niniejszej pominięto kwestie rozwoju terytorialnego i przestrzennego Przemyśla – niewątpliwie bardzo ważne, ale przedstawione
w obszernej rozprawie opublikowanej w 1991 roku”. Po co zatem zamieścił
w podtytule książki Przemiany przestrzenne, skoro zostały one wyłączone z publikacji – tak sformułowany tytuł nie odpowiada treści książki.
W rozdziale pierwszym Stan badań i baza źródłowa Autor omówił dotychczasowe publikacje dotyczące dziejów Przemyśla w badanym okresie i przedstawił
podstawę źródłową swojej pracy. Niestety już w tym rozdziale rzucają się w oczy
źle sformatowane przypisy i niepoprawne stosowanie skrótowców. Błędy te powtarzają się często w kolejnych rozdziałach i postanowiłem omówić je dokładnie
razem, gdyż stanowią istotne błędy warsztatowe.
Rozdział drugi, zatytułowany Ruch budowlany i jego uwarunkowania polityczne i gospodarcze, jest w mojej opinii najciekawszym i najlepiej napisanym
fragmentem pracy. Autor przedstawił w nim szerokie tło politycznego i gospodarczego rozwoju Przemyśla od XVIII do XX w., które wpłynęło na powstawanie
nowych budynków w mieście. W analizowanym czasie wyróżnił kilka etapów
w ruchu budowlanym i szczegółowo opisał powstawanie najważniejszych bu-

232

KONRAD WNĘK

dynków kościelnych, świeckich oraz ich modernizację. Narracja została uzupełniona interesującymi planami i fotografiami, należy jednak żałować, że jakość
druku książki nie pozwoliła w pełni docenić ich wartości. W rozdziale tym pojawiają się również pierwsze tablice statystyczne, ale ich konstrukcja i sposób
sformatowania są niestety nieprawidłowe. Podobnie ma się rzecz z niemal całym
materiałem przedstawianym w ten sposób w następnych rozdziałach. Omówienie
popełnionych błędów zostało potraktowane całościowo w dalszej części recenzji.
W rozdziale trzecim, Organizacja budownictwa, Autor omówił najpierw prawo budowlane i jego zmiany w czasie od końca XVIII w., wskazując przy tym, że
okres autonomiczny pozytywnie wpłynął zarówno na poprawę jakości budynków,
jak i zdecydowanie lepszy nadzór nad powstającymi budowlami. Zakres rzeczowy rozdziału jest jednak znacznie szerszy, znalazło się w nim również omówienie
najbardziej znanych architektów i budowniczych, wymieniono firmy budowlane
oraz scharakteryzowano niektórych przedstawicieli rzemiosł artystycznych, jak
snycerze czy rzeźbiarze. Kwestie te starano się również przybliżyć czytelnikowi
poprzez ukazanie liczby firm i zakładów produkcyjnych związanych w ruchem
budowlanym oraz prezentując liczby bezwzględne pracowników budownictwa
i dziedzin pokrewnych. Niestety Autor z niewiadomych powodów nie przedstawił struktury zawodowej w procentach, a porównywanie liczb bezwzględnych
w tym przypadku nie ma większego sensu ze względu na zmieniającą się liczbę
ludności. Trudno też znaleźć uzasadnienia dla faktu, że kolejność poszczególnych zawodów w tablicach zamieszczonych na sąsiednich stronach jest różna
(s. 108, 109). Utrudnia to odnalezienie i porównanie ich liczebności: w tablicy 7
na stronie 108 klasyfikację rozpoczyna „branża metalowa”, a w następnej tablicy
8 już „budowa domów”. Liczba poszczególnych kategorii również się zmienia,
więc porównanie struktury zawodowej i tak jest zadaniem karkołomnym i niepewnym. Daje tylko pewne wskazówki, ale ich wartość merytoryczna jest bardzo
dyskusyjna.
Rozdział czwarty Warunki życia w mieście poświęcony jest zagadnieniom
sanitarnym i zdrowotnym, takim jak kanalizacja, doprowadzenie wody dla
mieszkańców, choroby zakaźne, szczepienia ochronne i epidemie. Jest to bardzo
ciekawy i dobrze napisany rozdział pracy, bogato okraszony cytatami źródłowymi, które uatrakcyjniają narrację na mało wdzięczny temat wodociągów, studni
i wywozu nieczystości. Niektóre turpistyczne opisy, jak na przykład epidemii cholery w Przemyślu w latach 1831–1832 mocno działają na wyobraźnię czytelnika
i sprawiają, że dobrze odczuwamy klimat dziewiętnastowiecznego miasta. Szkoda,
że po raz kolejny dane przedstawiane w tablicach statystycznych są nieprawidłowo
wyrównane, co utrudnia ich odczytywanie. Brakuje również przedstawienia omawianych liczb na wykresach, co pozwoliłyby na bardziej przejrzystą analizę.
Następnie Autor omówił kwestię zabudowy w mieście, akcentując licznie występującą w tym czasie zabudowę drewnianą oraz fatalne warunki mieszkaniowe
ludności. Sytuacja ta, jak słusznie zauważył, ulegała stopniowej poprawie, czego
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dowodem była wzrastająca liczba mieszkań i mniejsza liczba osób przypadająca
na jedno mieszkanie na początku XX wieku. Nie zabrakło także w tym rozdziale
kilku stron na temat organizacji cmentarzy i poszerzania istniejących miejsc pochówków.
Ostatni, piąty rozdział Rozwój sieci drożnej i komunikacji omawia zmiany
w układzie komunikacyjnym Przemyśla od XVIII do XX wieku. Znalazły się
w nim ustalenia dotyczące zmian modernizacyjnych, za które można uznać likwidację bram i murów miejskich, wytyczanie nowych ulic, budowę mostów oraz
dbanie o dobry stan techniczny ulic, dróg i całej infrastruktury komunikacyjnej.
Nie brakuje w tym rozdziale materiału kartograficznego, jednak jego reprodukcje
(często kiepskiej jakości) są trudno czytelne (np. ilustracja 14, s. 169). Autor nie
stroni również od podawania informacji finansowych na temat inwestycji drogowych oraz szczegółów technicznych wykonywanych prac budowlanych. Poświęca także nieco miejsca planom i inwestycjom kolejowym, które przyczyniły
się do wzrostu wywozu płodów rolnych oraz były czynnikiem miastotwórczym.
Ocena całej książki, mimo jej zalet w warstwie narracyjnej, jest jednak niejednoznaczna, przyczyną tego są kwestie warsztatowe i formalne. Zacząć należy
od tego, że w przypisach roi się od błędów, których zestawienie zamieszczam
w tabeli poniżej:
Rodzaj błędu
Brak autora
Brak numeru stron lub strony
Brak numeru tomu, rocznika
Brak tytułu
Niepoprawny tytuł
Niepoprawne użycie „w:”
Brak kropki na końcu
Brak kropki po roku lub tomie
Brak kursywy w tytule
Kursywa nadmiarowa
Niepoprawna transliteracja
Brak miejsca wydania
Brak roku wydania
Nadmiarowe kropki

Nr przypisu
275
2, 8, 9, 30, 60, 61, 62, 82, 123, 283, 302, 530,
615, 622, 623, 629, 704
8, 30, 430
146, 705, 710
16, 77, 209, 217, 698
356
3
3, 9
17, 233, 428, 647
24, 31, 39, 100
6
25, 26, 27, 428, 615, 618
25, 26, 27, 428
116, 149, 210, 232, 236, 238, 245, 262, 277, 310,
411, 590, 615

Niektóre z przytoczonych błędów sugerują, że Autor nie radzi sobie z językiem
niemieckim nawet na poziomie podstawowym, bo jakże inaczej wytłumaczyć
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błędy typu „Umgeburg” zamiast „Umbegung” (przyp. 16), „Eisembahnministerium” zamiast „Eisenbahnministerium” (przyp. 217) lub „Eisenahmministerium” zamiast również „Eisenbahnministerium”. Potwierdzeniem występowania tego typu błędów jest przypis nr 209, w którym znajdujemy, jak sugeruje
zapis bibliograficzny, książkę „E. Steinitz, T. Brosch, Die Reichabefestigung
Oesterreich Ungarn Zeit Conrads von Hölzendorf, Wien 1925, s. 43”, podczas
gdy jest to praca zamieszczona w czasopiśmie wojskowym „Militärwissenschaftlische Mitteilungen”, wydana w Wiedniu w 1937 r. o mimo wszystko nieco
innym tytule: Die Reichsbefestigung Österreich-Ungarns zur Zeit Conrads von
Hötzendorf. Co ciekawe na stronie nr 43 nie znajdziemy żadnych informacji
o twierdzy przemyskiej, gdyż opis zamieszczony na tej stronie dotyczy obrony
i umocnień wybrzeża Morza Adriatyckiego – wygląda na to, że informacja ta
została wzięta z innej pracy, a przypis został dodany w celu zrobienia wrażenia
na odbiorcach.
Zamieszczony w pracy spis tablic na stronach 208–209 nie zawiera w ogóle
numerów stron, lecz jest jedynie ich listą w poszczególnych rozdziałach i w takiej formie nie ma w ogóle żadnego sensu. Numeracja tablic nie jest ciągła, lecz
zrobiona w obrębie danego rozdziału bez dodania żadnego prefiksu. W książce
mamy zatem po trzy tablice nr 1, 2, 3 i 4. To dopiero jednak początek – ich fatalna
konstrukcja, żenujące błędy stawiają pod znakiem zapytania poprawność warsztatową w analizie danych masowych. Począwszy od pierwszych dwóch tablic
(tab. 1 i 2, s. 58–59) Autor przyjmuje dziwną konstrukcję, w której w drugiej
kolumnie umieszcza podsumowanie „Razem”, a w drugim wierszu podsumowanie „Ogółem”. Dopiero potem pojawiają się poszczególne kategorie, co wywołuje zamieszanie i jest niepoprawne z punktu widzenia standardu konstrukcji
tablic statystycznych. Liczby umieszczane są w tablicach w przeróżny sposób,
ale nigdy w prawidłowy, czyli wyrównane do prawego marginesu. W tablicach 1
(s. 87), 3 (s. 101), 4 (s. 103), 5 (s. 104), 6 (s. 106) są wyśrodkowane, a w tablicach 1 (s. 58), 2 (s. 59), 3 (s. 60), 2 (s. 100), wyrównane do lewego marginesu.
W całej pracy nie znalazłem ani jednej dobrze zrobionej pod tym względem tablicy, oprócz tego w komórkach występują puste miejsca (tab. 11, s. 140) lub
niestandardowe skróty bez legendy np. b.d. zamiast kropki (tab. 3, s. 101; tab. 1
s. 117). Często występują również niekonsekwencje w liczbie miejsc po przecinku:
tab. 6, s. 131; tab. 7, s. 137; tab. 8, s. 137; tab. 9, s. 138; tab. 11, s. 140; tab. 12,
s. 140, czasem są to liczby całkowite, a czasem dwa miejsca po przecinku. Czytelnik nie wie, czy zostały one zaokrąglone, czy też po prostu nie dopisano dwóch zer.
Przy lekturze tablic w trzecim rozdziale, które zawierają dane z przedziałami
można spotkać się także z innymi błędami. I tak z tablicy 13 na stronie 142 można się dowiedzieć, że liczba izb w kolumnie szóstej wynosiła „05-kwi”, a w siódmej „09-cze”. Podobnie ma się rzecz w tablicy 14 na stronie 144, w której przy
liczbie izb w mieszkaniu znajdziemy ponownie „09-cze”, a dodatkowo dziwny
przedostatni przedział 13–15 przy liczbie osób w mieszkaniu.

RECENZJA KSIĄŻKI: JAN MALCZEWSKI, PRZEMYŚL W LATACH 1772–1914. ...

235

Zresztą tablice te i tak niewiele wnoszą do pracy i nie da się ich zweryfikować, gdyż pod żadną z nich nie umieszczono źródeł. Jedynie czasem w tekście
znajdujemy opis, skąd zaczerpnięto dane zamieszczone w tablicy. To, że jest to
istotny błąd warsztatowy, wynika z tego, że krytyczny czytelnik powinien móc
zweryfikować informacje źródłowe. Jest to zresztą w tym przypadku konieczne,
gdyż Autor operując liczbami, nie jest przy tym zbytnio skrupulatny, np. w tablicy nr 6 na stronie 131, znajdziemy przy 1901 roku wartości 103 i 1075 zamiast
prawidłowych 108 i 1076.
Przejdźmy teraz do oceny tzw. aparatu naukowego, czyli głównie do poprawności przypisów. W przypisach daje się zauważyć nie tylko chaos, braki
numerów stron, złe formatowanie tytułów, ale przede wszystkich złe stosowanie
skrótów i skrótowców, które są używane w fatalny sposób, niezgodny z regułami
języka polskiego. Odczytywania ich nie ułatwia zamieszczony na stronie 195
Wykaz czasopism wychodzących w Przemyślu do 1914 r., w którym znajdują się
następujące źle sformułowane skrótowce:
„P. Chrz. Pr.” powinno być „PChrzPr”,
„Przm” powinno być „Przem.”,
„Prz-c” powinno być „Prz.”,
„E S” powinno być „EzS” lub „ES”,
„GazPrz.” powinno być „GazPrz” lub „GP”,
„G K” powinno być „GK”,
„G Mł.” powinno być „GM” lub „GMł”,
„K Prz.” powinno być „KP” lub „KPrz”,
„E Prz.” powinno być „EP” lub „EPrz” itd.
W całym wykazie skrótów czasopism prawidłowo skrócony został jedynie
„Urzędnik” do „Urz.”, jednak w praktyce skróty te w przypisach są często inne, np.
„Gazeta Przemyska” występuje pod różnymi wersjami „Gaz Prz.”, „GazPrzem”.
Z kolei w bibliografii w poszczególnych przypisach występują następujące
błędy:
7, 14, 34, 63, 144, 159, 187 – brak miejsca lub roku wydania,
15, 133 – zbędna kursywa w tytule czasopisma,
28 – brak inicjału,
53, 58, 66, 174, 184, 185, 209 – brak numerów stron,
58 – zbędna kursywa w roczniku,
81, 180 – błędny tytuł,
180 – błędny rok wydania,
107, 108, 187 – brak nazwiska autora,
175 – zbędna liczba pomiędzy nazwiskiem a tytułem,
182 – zbędna kursywa przy „[w:]”,
184, 185, 186 – nieprawidłowy zapis czasopisma.
Jak przedstawiono wyżej, liczba tych błędów jest znaczna i zdecydowanie
zmniejsza wartość książki jako całości. Dlatego też trudno mi wydać o niej pozy-
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tywną opinię, gdyż nie jest ona publikacją popularyzatorską, lecz pracą naukową,
od autora której wymagany jest prawidłowy warsztat historyczny – ja osobiście
go w niej nie zauważyłem.
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Fenomen shtetla (sztetla) – żydowskiej mieściny gdzieś w Europie Wschodniej – od dawna fascynuje historyków1. Nie inaczej jest w przypadku galicyjskich sztetli. Co roku przybywa prac im poświęconych. Nie ma się co dziwić
– bogactwo tematyki, ale też i swoisty paradoks kulturowy: przekształcenie
języka miejscowych Żydów, jidysz, w język literacki, którego awans nastąpił
w mało sprzyjających warunkach spięć i tarć polsko-ukraińskich i wzrostu nacjonalizmów w Europie2, wciąż pozostawia w warunkach lokalnych wiele niezbadanych elementów. Jednym z najlepszych przykładów wzrostu znaczenia
jidysz jako języka literackiego jest twórczość Melecha Rawicza (Melech Ravitch, właściwie Zacharia Chone Bergner) pochodzącego z podprzemyskiego
Radymna. O ile jednak nazwisko Rawicza znane jest w świecie literatury, i to
zdecydowanie raczej poza Polską niż wśród polskich historyków, o tyle twórczość jego matki, Hinde Bergner (1870–1942), w dalszym ciągu nie została
właściwie doceniona.
Dlatego z prawdziwym zadowoleniem należy przyjąć inicjatywę Center for
Jewish Studies Uniwersytetu Harwarda w USA, przybliżającą wspomnienia
Hinde Bergner czytelnikom nieznającym języka jidysz. Wspomnienia wydrukowane zaraz po wojnie, w 1946 roku w Montrealu, w formie zredagowanych po
śmierci autorki listów do synów, były przez lata niedostępne nie tylko z powodu nikłej znajomości języka, ale i niewielkiej liczby egzemplarzy tej pierwszej
1
Zob. przede wszystkim klasyczną już dziś pozycję: E. Hoffman, Shtetl. The life and death of
a small town and the world of Polish Jews, Boston – New York 1997.
2
Zob. szerzej: J. Shanes, Diaspora Nationalism and Jewish Identity in Habsburg Galicia, New
York 2012.
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edycji. Przygotowane po latach do druku przez profesora studiów żydowskich
w Smith College (wchodzącego w skład Harvard University) niestety i tym razem
nie znalazły się w szerszym obiegu naukowym, mimo 10 lat od ich ukazania się.
Listy Bergner, napisane i zredagowane w formie krótkich opowieści, zasługują
jednak na uwagę co najmniej z kilku powodów. Wśród ich czytelników w sposób
szczególny powinni znaleźć się wszyscy ci, którzy nie tylko próbują badać życie
galicyjskich Żydów3, lecz w pierwszej kolejności zajmują się przeszłością Radymna, Jarosławia, Przemyśla i ich żydowskich mieszkańców.
Książka została podzielona na sześć części: 1) Nota od wydawcy i podziękowania, 2) Wstęp (napisany przez tłumacza-redaktora), 3) Dedykacja od Isaaca Bashevisa Singera z 1981 r. na poczet hebrajskiego tłumaczenia wspomnień,
4) Słowo od braci publikujących wspomnienia swojej matki, 5) Wspomnienia,
6) Słownik ważniejszych pojęć w języku jidysz występujących w tekście. Dodatkowo poszczególne części uzupełnione są o zdjęcia archiwalne Hinde Bergner
i członków jej rodziny, a także współczesne grafiki Yosla Bergnera – wnuka autorki.
Wspomnienia pisane były od 1937 do 1941 roku w formie listów do synów,
co w bardzo dobrze zredagowanej nocie z 1946 roku wyjaśniają obaj ich adresaci. Przy okazji bracia Bergner podali trochę biograficznych danych dotyczących
członków rodziny, którzy dość licznie pojawiają się na łamach wspomnień. Bowiem listy Hinde, które ostatecznie złożyły się na publikację, to przede wszystkim opowieść rodzinna. Autorka omawia w nich swoje dzieciństwo i dojrzewanie
– atmosferę „żydowskiego” Radymna; opisuje rodziców, ich spichlerz (główne
źródło utrzymania), rodzeństwo, dziadków, a zwłaszcza dziadka i jego ogromną
energię, relacje z bliższymi i dalszymi członkami rodziny, swoje pasje i zainteresowania literackie, a także chęć nauki w szkole publicznej, która nie była jej
dana. Sporo miejsca Bergner poświęca także okresowi, kiedy stała się przedmiotem zainteresowania okolicznych swatów, licznie przybywających z różnych
okolic i proponujących jej różnorodnych kandydatów na mężów. Także uroczystości ślubne, jak i towarzyszące im podróże zostały przez Hinde szczegółowo
opisywane. Z pozoru świat autorki to tylko świat żydowskich okolic Radymna – bo to miasto, w którym spędziła większość swojego życia i to ono stanowi w jej wspomnieniach „centrum jej samej” i główny punkt odniesienia. Goje
i szeroko pojęty świat pozażydowski, to elementy, które pojawiają się rzadko –
chrześcijańska służąca rodziców, chłopi sprzedający zboże, sporadycznie dalecy
urzędnicy, z którymi trzeba coś załatwić. Takie ujęcie wskazuje na duże zamknięcie konserwatywnych rodzin żydowskich, a przecież Bergner była osobą, która
łamała przyjęte zwyczaje: nie ścięła włosów i nie nosiła peruki, chciała uczęsz3
Zob. szerzej: J. Schoenfeld, Shtetl Memoirs. Jewish Life in Galicia under the Austro-Hungarian
Empire and the Reborn Poland, 1898–1939, Hoboken 1985; I. Parush, Reading Jewish Women.
Marginality and Modernization in Nineteenth-Century Eastern European Jewish Society, Waltham
2004.
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czać do szkoły dla dziewcząt w Jarosławiu, czytała poezję Friedricha Schillera,
a niekiedy nawet na kartach jej wspomnień są fragmenty rozmów prowadzonych
po polsku z gojami (zapisane bez użycia polskich znaków w recenzowanej wersji
wspomnień). Wydawać by się zatem mogło, że to, co na zewnątrz wspólnoty
żydowskiej, powinno być bardziej widoczne na kartach listów. Ale tak nie jest,
gdyż autorka nade wszystko skupiła się na tym problemach, które dla niej były
ważne.
Wspomnienia stanowią zatem doskonałe źródło rekonstrukcji świata galicyjskiego shtetla i problemów jego mieszkańców: małego przedsiębiorstwa (sklepu
czy zakładu rzemieślniczego), warunków mieszkaniowych, nieustannego borykania się z problemami finansowymi, radości i smutków z życia rodzinnego.
To próba oddania codzienności mieszkańców – tego, czym żyli przeciętni Żydzi
i co ich zajmowało. Z ich lektury można odnieść wrażenie, że żydowscy, polscy
i ukraińscy mieszkańcy Radymna niemal w ogóle nie stykali się ze sobą – poza
koniecznym minimum. Zresztą, nawet gdy Hinde wspominała wyjazdy do Jarosławia, Przemyśla czy Lwowa, to także opisywała jedynie kilka wybranych osób
(miejscowych Żydów), z którymi miała do czynienia – nie interesowała ją architektura, położenie geograficzne, „inni” spoza świata żydowskiego, nie mówiąc
o polityce czy kulturze (poza sporadycznie wzmiankowaną lekturą czy występami teatru).
Chociaż Justin D. Cammy na s. 7 tłumaczy, że każdy, kto ma do czynienia
z nazwami miejscowości w Europie Wschodniej, stoi przed dużym problemem,
w jaki sposób oddać ich brzmienie, ze względu na to, że jedna miejscowość mogła być bardzo różnie nazywana w poszczególnych językach, to i on sam wprowadził sporo zamieszania w publikacji. Ze względu na to, że Bergner pisała listy
w języku jidysz, większość miejscowości podana jest w publikacji w angielskiej transliteracji z tego języka. I w ten sposób Radymno to Redim, Jarosław
– Yerslev, Przemyśl – Pshemish, Stryj – Stri, a Żabcze, koło Bełza to Rzhabtsh.
Niestety tylko kilka miejscowości udało się redaktorowi zidentyfikować (s. 13),
czytelnikowi zatem niekiedy bardzo trudno zorientować się, jaką miejscowość
Hinde wspomina. Oczywiście opracowujący tekst powinien każdorazowo nazwę
w języku jidysz opatrzeć komentarzem w przypisie lub podać spis miejscowości, które mogą budzić wątpliwości. A jest ich sporo, zwłaszcza mniejszych wsi
wokół Jarosławia (Shtshitne – Szczytna, Povloshov – Pawłosiów, Mikhalovke
– Michałówka itd.). O ile jednak w tym przypadku Cammy jest konsekwentny,
o tyle miał on duże problemy z nazwami poza okolicami Radymna. Kamionka Strumiłowa to Kamionka-Strumilowa, Lwów – Lemberg, Kraków – Cracow,
Stanisławów – Stanislav, Rawa Ruska – Rava-Ruska (lub w nawiasie jako Rova-Russkaya), Warszawa – Warsaw, Bazylea – Basel, Wiedeń – Vienna, Szwajcaria
– Switzerland, zaś Komarno na s. 92 raz występuje jako Komarn, a raz Komarne.
Zresztą i imiona wraz z nazwiskami poszczególnych osób podawane są tylko
w transliteracji angielskiej z jidysz, a przecież niektóre osoby jak Melech Rawicz
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czy Nachum Lew to postaci znane i ważne też dla polskiego kręgu kulturowego
– sami mieszkając na ziemiach polskich, używali polskobrzmiących form swych
nazwisk.
O ile Wstęp tłumacza to generalnie bardzo dobre wprowadzenie w świat
żydowskiej Galicji, zwłaszcza dla czytelnika anglojęzycznego, który często nie
jest wtajemniczony w skomplikowaną sytuację miejscową, o tyle niezrozumiałe
są pewne skróty w opisywaniu sytuacji ekonomiczno-politycznej prowincji. Na
s. 14 Cammy zaznaczył, że w latach 1881–1910 aż 172 500 galicyjskich Żydów
wyemigrowało, głównie do USA, z powodu „nadzwyczajnej biedy i politycznych niepokojów”. Na s. 19 redaktor zaznaczył, że około 1900 roku sytuacja
ekonomiczna Żydów była zła, m.in. z powodu bojkotu sklepów żydowskich
przez Polaków i Ukraińców. Zdanie na s. 20 brzmi: „Poles celebrated their
victory over the Ukrainians and the incorporation of Lemberg (renamed Lwow)
in the reconstituted Polish republic with a pogrom that killed seventy-two Jews
in November 1918”. Na tej samej stronie, w dwóch kolejnych następujących
po sobie zdaniach tłumacz napisał o postępującym uprzemysłowieniu regionu,
które doprowadziło do upadku wielu małych lokalnych przedsiębiorstw, a zaraz
przeskoczył na antysemityzm w miastach uniwersyteckich w końcu lat 30. XX
wieku. W większości przytoczonych przykładów Cammy nie napisał nieprawdy, jednak zastosował takie skróty w tych fragmentach, że czytając je, można
odnieść zupełnie błędne wrażenie. Gdyby jeszcze odesłał czytelnika do literatury, sugerując, że z braku miejsca nie może zgłębić tematyki, to można by taką
postawę zrozumieć. Warto podkreślić, że wydarzenia z listopada 1918 roku,
czy bojkot studentów żydowskich we Lwowie dwadzieścia lat później zupełnie
nie były opisywane przez Hinde Bergner i jej nie dotyczyły, uwagi odnoszące
się do tych sytuacji są zatem zbędne. Nie mieszkała ona we Lwowie, ani tych
wydarzeń nie doświadczyła, ani – pomimo wielkich starań tłumacza, by ukazać ją w innym świetle – wybitną pamiętnikarką nie była; nie posiadała nawet
średniego wykształcenia, o co zresztą miała pretensje do własnego ojca. Gdyby
były one ważne w jej biografii, to uwagi redaktora byłyby usprawiedliwione,
a tak – wprowadzają niepotrzebne zamieszanie. O tym, że nie tylko Żydzi, ale
i Polacy, Ukraińcy czy inne grupy etniczne zamieszkujące Galicję emigrowali
do USA przed I wojną światową tego czytelnik się nie dowie – zdanie podane
bez kontekstu może wprowadzić odbiorcę w błąd. Tak samo we Wstępie nie ma
słowa o wielkim kryzysie ekonomicznym w latach 90. XIX wieku, i to takim,
który bynajmniej nie ogarnął tylko Galicję, czy Europę, ale i Stany Zjednoczone Ameryki – kryzys ten, jak już było wielokrotnie poruszane w literaturze, był
podstawą wystąpień antyżydowskich pod koniec lat 90. XIX wieku w Galicji.
Justin D. Cammy mógł choćby ogólnie wyjaśnić jego przyczyny i odwołać się
w przypisie do historiografii. Zresztą Bergner także nie odnosi się do tych wydarzeń bezpośrednio, zatem albo jej one nie objęły, albo je pominęła celowo –
po co było zatem je wspominać i to tak tendencyjnie? Zdanie o pogromie lwow-
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skim w formie zapisanej przez Cammy’ego jest absolutnie nie do przyjęcia
– sugeruje on, że Polacy po zwycięstwie przyłączyli do Polski Lwów, zmienili
mu nazwę z niemieckobrzmiącej na polską (!) i świętowali wygraną, organizując pogrom na miejscowych Żydach. O walkach polsko-ukraińskich i pogromie
lwowskim jest tak szeroka literatura, że nie miejsce tu rekonstruować wydarzenia, które – powtarzam – nie znajdują odzwierciedlenia we wspomnieniach.
Zresztą passus o zmianie nazwy pojawia się na tej samej stronie (20) również
w przypadku Radymna („Redim, now Radymno”), co świadczy o tym, że autor – poza opracowaniami w językach angielskich i jidysz – słabo lub prawie
wcale nie zna opracowań z historii regionu w językach polskim, ukraińskim
czy niemieckim. Zresztą mam wrażenie, że w miejscach, gdzie Cammy odnosi
się do literatury żydowskiej, robi to doskonale, ale kontekst historyczny zna
dużo gorzej.
Wielka szkoda, że ani pierwotni wydawcy z 1946 roku, tj. synowie Bergner,
ani Justin D. Cammy, przygotowując książkę do wydania w 2005 r., nie zadali
sobie trudu, aby wspomnienia opatrzeć przypisami. Niekiedy byłoby to bardzo
trudne, ponieważ autorka bardzo swobodnie potraktowała czas swojej młodości
– słusznie w tytule publikacji określany na lata 1870–1900. W pamiętniku nie ma
bowiem dat, jakby czas końca XIX stulecia zastygł i stał się jedną wielką masą
z perspektywy końca lat 30. XX wieku. Ale choćby parę osób, zjawisk czy wydarzeń można było zidentyfikować. Przykładowo na s. 53–54 autorka opisuje
swoje przeżycia z wystawy w Przemyślu – chodzi o wystawę rolniczą i przemysłową, która miała miejsce w 1882 roku. Z kolei Nakhum Lev, opisywany na
s. 93–94, to znany inżynier Nachum Lew, który zginął w katastrofie na Jeziorze
Rożnowskim 13 lipca 1947 roku.
Podsumowując, chciałbym zaznaczyć, że lektura wspomnień Hinde Bergner, w tłumaczeniu na język angielski Justina D. Cammy’ego to interesująca
wycieczka w świat, którego już nie ma. Świat o tyle specyficzny i zamknięty,
że nawet tłumacz we wstępie uległ czarowi pisarstwa Bergner i… zapomniał,
że wbrew opisowi autorki galicyjscy Żydzi nie mieszkali na jakimś pustkowiu,
a ograniczone na kartach wspomnień do minimum kontakty z gojami, nie były
wcale na co dzień aż takie nieistotne. Warto jednak pamiętać, że listy do synów
to lektura bardzo osobista – matka dzieli się w nich z synami tym, co było dla
nich wspólne, drogie, znajome i swojskie – stąd pewnie dobór takiej, a nie innej
tematyki, i pisanie o pewnych sprawach jako oczywistych, bez niepotrzebnych
wyjaśnień. Opisywała w nich zatem świat swojej codzienności: rodzinę i jej
źródło utrzymania (rodzinny biznes), a nie świat wielkiej polityki, gospodarki
czy kultury. Autorka jednak w ważnych wydarzeniach nie uczestniczyła – to jej
synowie wybili się „z Radymna w świat”, by sparafrazować tytuł wspomnień
Stanisława Pigonia. Czytelnik, który szuka w jej wspomnieniach refleksji na
ówczesne wielkie tematy, będzie zawiedziony; ten zaś, który chciałby ująć
fenomen żydowskiej prowincji, z jej nudą, powtarzalnością, codziennością,
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rutyną – we wspomnieniach Bergner znajdzie nie tylko interesującą lekturę,
ale może nawet uda mu się zgłębić świat, który zginął, jak i sama autorka –
w czasie II wojny światowej.
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RECENZJA KSIĄŻKI: JANUSZ MOTYKA,
DOMINIKA OŚMAK, ALICJA CHRUŚCICKA,
ROK 1863. WPISANI W DZIEJE PRZEMYŚLA,
PRZEMYŚL 2013, SS. 131
Zazwyczaj w roku, kiedy przypada rocznica ważnego wydarzenia, można zaobserwować wzrost zainteresowania danym tematem. Bardzo często powiązane
jest to z wydaniem różnych publikacji naukowych. Nie inaczej jest w przypadku
książki Rok 1863. Wpisani w dzieje Przemyśla. Książka została wydana staraniem Archiwum Państwowego w Przemyślu w 2013 roku, czyli w 150. rocznicę
wybuchu powstania styczniowego – jednego z najbardziej krwawych zrywów
narodowych w historii Polaków. Jak podkreśla w Przedmowie Anna Nowak, dyrektor archiwum, książka ma służyć upamiętnieniu czynów dokonanych przez
naszych rodaków.
Sam tytuł pracy wydaje się nieco mylący. Czytelnik może odnieść wrażenie,
że praca dotyczyć będzie tylko powstańców styczniowych związanych z Przemyślem. Tymczasem książka podzielona jest na trzy części napisane przez trzech
różnych autorów, którzy raczej w popularnonaukowy sposób spojrzeli na opisywane przez siebie zagadnienia. Ich praca powstała z pasji i w zamyśle nie miała
charakteru naukowego.
Część pierwszą rozpoczęła Dominika Ośmak tekstem Ślady powstania
styczniowego w dokumentach i zbiorach bibliotecznych Archiwum Państwowego
w Przemyślu. Autorka skupiła się na wymienieniu i krótkim opisaniu wybranych
dokumentów znajdujących się w przemyskim archiwum, a mających związek
z powstaniem. Dzięki temu możemy dowiedzieć się np. o istnieniu pism o emigrantach z Rumunii, którzy zasilili szeregi powstańcze. Ciekawe są też informacje o aktach dotyczących działalności wybranych organizacji polskiej emigracji. To tylko niektóre z interesujących materiałów przytoczonych przez autorkę.
W dalszej części tekstu Dominika Ośmak opisała dostępne w archiwum źródła
dotyczące uczestników zrywu mających związek z Przemyślem. Podkreśliła też,
że największą grupę archiwaliów związanych z tym tematem stanowią afisze
oraz klepsydry. Możemy również dowiedzieć się, że w przemyskim archiwum
brakuje istotnych informacji o samym udziale mieszkańców miasta w powstaniu,
czy późniejszych losach żołnierzy, którzy znaleźli się na tych terenach już po
upadku tego zrywu narodowowyzwoleńczego.
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Część druga opisana jest przez Alicję Chruścicką i nosi tytuł Działalność
Komitetu Ochrony Starych Cmentarzy przy Towarzystwie Przyjaciół Przemyśla i Regionu w latach 2002–2012. Ten fragment książki jest sprawozdaniem
z funkcjonowania Komitetu Ochrony Starych Cmentarzy (dalej: KOSC) – od
wzmianki o jego pierwowzorze (Społecznym Komitecie Opieki nad Cmentarzami Przemyskimi) z czasów PRL, przez utworzenie KOSC, opisanie składu członkowskiego, na działalności ostatnich lat kończąc. Autorka dokładnie przytoczyła
przykłady działań podejmowanych przez Komitet. Zaczęła od wymieniania nagrobków, które zostały wyremontowane staraniem organizacji i wskazała osoby
lub instytucje, które pomagały w poszczególnych przedsięwzięciach. Czytelnik
napotka też opisy zbiórek publicznych na rzecz odnowienia zapomnianych grobów. Komitet w latach 2007–2012 prowadził kwesty, podczas których zbierano
datki pieniężne. Alicja Chruścicka podała kwoty, które udało się uzbierać. Część
druga książki kończy się wskazaniem opiekunów zabytkowych grobów, a także
podsumowaniem pracy Komitetu.
Dopiero część trzecia napisana przez Janusza Motykę – Zapisani w pamięci
przemyślan – faktycznie odnosi się do tytułu książki. Autor swój fragment książki rozpoczął od merytorycznego, bardzo krótkiego rysu powstania styczniowego. Następnie przeszedł do spraw dotyczących tradycji upamiętniania wydarzeń
1863 roku w Przemyślu. Przytoczył działania różnych organizacji, m.in. przemyskiego oddziału Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” oraz Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania Polskiego z lat 1863/1864, mających na
celu dbanie o pamięć o jednym z najkrwawszych zrywów niepodległościowych.
Autor ciekawie opisał działania w Przemyślu, które podejmowano, aby podtrzymać tradycję powstańczą. Możemy dowiedzieć się m.in., jak wyglądały obchody
rocznic powstania, przy okazji czytając ciekawe statystyki – np. liczbę weteranów, który dożyli danej uroczystości. Później Janusz Motyka przybliżył temat
postrzegania powstania styczniowego w Polsce po 1945 roku. Odniósł się także
do popularnego kiedyś mitu, jakoby Jarosław Dąbrowski miał być pochowany
w Przemyślu. Skutecznie go obalił, podając merytoryczne argumenty i ciekawe
opisy dochodzeń w sprawie ewentualnego pochówku Dąbrowskiego. Zwieńczeniem tej części, a również całej pracy jest spis powstańców styczniowych, którzy
byli związani z Przemyślem. Sam spis jest poprzedzony krótkim wyliczeniem
wcześniejszych prób utworzenia listy takich osób. Następnie przez kilkadziesiąt
stron czytelnik może przeczytać krótsze bądź dłuższe biogramy osób, które brały udział w walkach na przełomie 1863 i 1864 roku oraz miały jakiś związek
z Przemyślem. Ostatnie parę stron zajmuje kolejny spis, tym razem dotyczący
weteranów powstania z okolic miasta.
Praca napisana przez autorów jest krótka, a przy tym opatrzona bardzo
dużą liczbą zdjęć. Są to fotografie zarówno dokumentów z przemyskiego archiwum, poszczególnych postaci (powstańców lub ich rodzin), ich grobów,
czy plakatów tematycznie odnoszących sie do tego zrywu narodowościo-
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wego. Znalazły się tam też zdjęcia ze zbiórek publicznych organizowanych
przez KOSC. Zamieszczone w różnych częściach książki tematycznie pozostają związane z prezentowaną treścią. Jak na tak krótką pracę jest ich bardzo
dużo.
Mimo tak małej objętości autorzy nie ustrzegli się błędów, które wnikliwy
czytelnik szybko wychwyci. W oczy bardzo szybko rzuci się źle zastosowana
stylistyka. Błędów jest dużo, przytoczę zatem tylko niektóre. Przykładowo na
s. 28: „Wykonano prace remontowe […] drewnianego krzyża poświęconego Polakom pomordowanym przez carat w 1993 r. w Krożach na Żmudzi, w kwaterze
nr 18”. Oczywiście chodzi o wykonanie remontu krzyża w 1993 roku, który poświęcono w 1894 pomordowanym Polakom w Krożach na Litwie. Sposób, w jaki
autorka (w tym przypadku Alicja Chruścicka) napisała to zdanie, może wprowadzić czytelnika w błąd, jakoby mordu dokonano w XX wieku. A wystarczyło
dopisać, że chodzi o 1894 rok. Innym przykładem błędów, których nie ustrzegli
się autorzy, jest mieszanie czasów – przeszłego z teraźniejszym. W ten sposób
na s. 85, w części napisanej przez Janusza Motykę, możemy przeczytać, że Jan
Lutyk: „Wcielony do armii austriackiej uczestniczył w wojnie francusko-pruskiej. W grudniu 1870 r. wyjechał do Holandii. W 1887 r. przekroczył granicę
w Galicji i zamieszkał w Przemyślu, gdzie pracował jako subiekt. Żył samotnie.
14 października 1898 r. pojawia się w Krakowie […]”. Identyczny błąd znajduje
się na s. 107: „[…] walczył pod Tyszowcami i Tuczępami. W 1895 r. pojawia się
w Krakowie, gdzie przyjęto go […]” (opis dotyczy Ludwika Szczęśnikiewicza).
Książka nie przeszła potrzebnej korekty – brak konsekwencji w zapisie poszczególnych skrótów jest widoczny już przy pobieżnej lekturze. Janusz Motyka na
s. 62 (w spisie powstańców) użył określenia „Brak informacji”, ale na kolejnej
napisał „Brak inf.”. Podobnie jest w przypadku słowa „gubernia”. Raz autor posługiwał się skrótem „gub.”, a raz całym słowem. W trakcie czytania książki
można zauważyć niespójne metody zapisu dat dziennych. W przypadku dni do
dziesiątego dnia miesiąca widać pisownię z poprzedzającym cyfrę zerem, lub
bez niego. Przykłady można zaobserwować na s. 73 i 74, gdzie widoczna jest
data dzienna śmierci: „06 grudnia”, a także „5 grudnia”. Różnice istnieją również
w zapisie pełnych dat, w ten sposób na samej stronie 74 można bez problemu
zauważyć wpis „18.02.1830 r.”, a zaraz obok „9 czerwca 1896 r.”. Co dziwne,
zapis ten dotyczy daty narodzin i śmierci tego samego człowieka (Józef Hild de
Hildebrand). Nie uniknięto także błędów drukarskich, takich jak brak spacji między wyrazami, np. na s. 71. Bardzo łatwo można również wychwycić błędną datę
powstania listopadowego, sygnowanego zapisem – rok 1931. Znaleźć możemy ją
na s. 83, przy biogramie Wincentego Napoleona Longchampsa de Berier.
Chciałbym jednak podkreślić, że pomyłki dokonane przez autorów nie wpływają w zasadniczy sposób na wartość książki. Niemniej świadczą o nieodpowiednim przygotowaniu książki do druku przez zespół redakcyjny i wydawcę. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na cel, który postawiła przed sobą trójka autorów
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przy pisaniu swojego dzieła. Książka miała za zadanie upamiętnić powstańców.
Jak sami autorzy podkreślili we wstępie, liczyli oni na to, że wkrótce powstanie
dzieło, które w obszerny sposób opisze udział mieszkańców ziemi przemyskiej
w powstaniu styczniowym. Tutaj właściwie od razu nasuwa się wniosek, że
główną ideą wydania pracy nie było zbadanie i poszerzenie wiedzy na temat
powstańców styczniowych związanych z Przemyślem i okolicą, ale wykonanie
spisu tych osób. Dodatkowym zamierzeniem był opis działalności KOSC i przytoczenie materiałów dotyczących tego tematu dostępnych w Archiwum Państwowym w Przemyślu. Wszystko to było podyktowane tym, że praca musiała zostać
wydana w 2013 roku. Książkę opublikowano z okazji 150. rocznicy zrywu niepodległościowego, nie jest ona jednak dobrze przemyślaną analizą dostępnych
źródeł i materiałów archiwalnych. Sam Janusz Motyka w odniesieniu do faktu,
iż spis powstańców jest niepełny, podkreśla w swojej części, że: „Na przyszłych
badaczy czekają ciągle mało rozpoznane zasoby archiwów rosyjskich, ukraińskich czy austriackich…”. Wobec tego należy postawić sobie pytanie, czy nie
lepiej byłoby stworzyć o wiele obszerniejszą pracę i bardziej dokładny spis tych
osób, nawet jeśli wiązałoby się to z nie wydaniem konkretnej publikacji na rocznicę powstania? We wstępie autorzy zaznaczyli, że jeżeli możliwe było zdobycie
informacji na temat powstańców, to umieścili je w książce, a jeśli nie udało się
tego uzyskać, to czytelnikowi muszą wystarczyć same nazwiska. Kłóci się to ze
stwierdzeniem o dostępnych archiwach zagranicznych, do których przecież autorzy również mogli sięgnąć. Moim zdaniem argumenty te pokazują, że cel, jakim
było upamiętnienie, został zrealizowany jedynie połowicznie.
Podsumowując, uważam, że praca napisana została bardzo przystępnym językiem, a w trakcie czytania można natknąć się na wiele interesujących wiadomości, które zaskoczą niejednego odbiorcę. Duża liczba bardzo zdjęć również
jest niewątpliwym plusem książki. Niestety, praca pełna jest różnego rodzaju
drobnych błędów, które czytelnik łatwo wychwyci. Jednakże największą wadą
jest to, że autorzy, pomimo starań, nie stworzyli obszernego spisu powstańców
styczniowych, który obejmowałby również dłuższe biogramy. Autorzy nie stanowią jednak zespołu profesjonalnych historyków, a ich praca prawdopodobnie
nigdy nie miała mieć charakteru naukowego. Planowali raczej wydać książkę
popularnonaukową – wobec braku pozycji naukowych i to należy docenić, jako
wkład lokalnego środowiska w uczczenie rocznicy wybuchu powstania styczniowego. Niemniej autorzy mogli sięgnąć np. do archiwów ukraińskich, o których
pisał przecież Janusz Motyka – świadomy ich istnienia i znaczenia, a nie tylko do
źródeł polskich, i to dostępnych głównie w Przemyślu. Tym samym upamiętnili
tylko pewną grupę ludzi, którzy walczyli w powstaniu, a chyba nie taki był cel
tej publikacji.
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RECENZJA KSIĄŻKI: ADAM ADRIAN OSTANEK,
VI LWOWSKI OKRĘG KORPUSU W DZIEJACH
WOJSKOWOŚCI POLSKIEJ W LATACH 1921–1939,
WARSZAWA 2013, SS. 480
W czasach Drugiej Rzeczypospolitej funkcje administracyjno-gospodarcze,
mobilizacyjne oraz porządkowe w ramach garnizonów sprawowały wojskowe
terytorialne organy podległe Ministerstwu Spraw Wojskowych – Dowództwa
Okręgu Korpusu. Obszar ówczesnej Polski został podzielony na dziesięć okręgów wojskowych, z których obecnie aż cztery – w Grodnie, Brześciu, Lwowie
oraz częściowo w Lublinie – znajdują się poza granicami państwa.
Współczesne położenie tych obszarów oraz fakt, że materiały źródłowe dotyczące tych okręgów w olbrzymiej większości znajdują się w białoruskich i ukraińskich archiwach, przyczyniły się do tego, iż historia ich jest w dużej mierze
nieznana. Spośród czterech okręgów korpusu istniejących na ścianie wschodniej II RP tylko w dotychczasowej historiografii na temat Dowództwa Okręgu
Korpusu nr II w Lublinie pojawiła się publikacja Rafała Rogulskiego pt. Okręg
Korpusu nr II w Lublinie w systemie obrony II Rzeczypospolitej. Dlatego też, interesując się od lat Małopolską Wschodnią oraz historią wojskowości, z wielkim
zainteresowaniem sięgnąłem po nową pozycję, jaka pojawiła się w księgarniach,
tj. po książkę Adama Adriana Ostanka VI Lwowski Okręg Korpusu w dziejach
wojskowości polskiej w latach 1921–1939. Jest to książka ważna, ponieważ Dowództwo Okręgu Korpusu we Lwowie, z racji swojej historii oraz tradycji, miało
szczególną pozycję w strukturach polskiej administracji wojskowej.
Zaprezentowana książka składa się ze wstępu, sześciu rozdziałów, zakończenia, streszczeń w językach angielskim i ukraińskim oraz wykazu skrótów, bibliografii, spisu tabel, schematów i załączników. Publikacja powstała w oparciu
o dokonaną kwerendę dokumentów znajdujących się w Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie oraz
w Archiwum Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie oraz Archiwum Instytutu
Polskiego i Muzeum w im. gen. Władysława Sikorskiego w Londynie, a także
w archiwach znajdujących się na terenie Ukrainy, tj. w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym we Lwowie, Archiwum Obwodowym we Lwowie, Archiwum Obwodowym w Iwano-Frankowsku i w Archiwum Obwodowym
w Tarnopolu. Ponadto autor w publikacji wykorzystał informacje zawarte
w drukowanych dokumentach, w licznych opracowaniach, czasopismach oraz
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w prasie, a także w pamiętnikach, wspomnieniach, dziennikach i relacjach osób
związanych z historią Dowództwa Okręgu nr VI we Lwowie.
Celem publikacji było zaprezentowanie przez autora aktualnego stanu badań
nad historią Dowództwa Okręgu Korpusu nr VI z siedzibą we Lwowie. Natomiast
głównym problemem badawczym założonym w tytule pracy przez autora było
przedstawienie funkcjonowania aparatu administracyjnego Wojska Polskiego na
terenie Okręgu Korpusu oraz wszelkich związanych z tym faktem obowiązków
administracji wojskowej na rzecz podwyższenia stanu obronności państwa.
Jest to praca nowatorska na tle innych monografii, gdyż autor omówił nie tylko aparat administracji wojskowej, ale również przedstawił tematykę jednostek
oraz służb wchodzących w skład lwowskiego korpusu. Kolejnym atutem publikacji jest to, że poza sporadycznymi informacjami na temat Okręgu Korpusu we
Lwowie, które możemy znaleźć w licznych publikacjach z literatury przedmiotu,
nikt dotychczas – poza autorem – nie podjął się zbadania tej problematyki całościowo.
Cezurę czasową powyższej publikacji stanowią lata 1919–1939. Dokonany przez autora podział treści na sześć rozdziałów jest tożsamy z historią okresu międzywojennego i odnosi się do określonych wydarzeń, jakie miały miejsce
w tym czasie. Co ciekawe, autor prezentuje historię okręgu we Lwowie oraz jednostek wojskowych wchodzących w skład korpusu przez pryzmat historii Małopolski Wschodniej, co czyni powyższą książkę jeszcze ciekawszą. Takie zestawienie
poruszanej problematyki powoduje, że uważny czytelnik znajdzie w niej również
wiele informacji z zakresu socjologii, demografii, a także z politologii. Niezwykle interesującym materiałem o charakterze edukacyjnym są przedstawione przez
autora dane statystyczne w postaci tabel, wykresów i map, które z jednej strony
stanowią ilustrację do omawianego tematu, a z drugiej stanowią kompendium wiedzy na temat okręgu wojskowego we Lwowie, jednostek wojskowych oraz służb
wchodzących w skład okręgu oraz województw wschodnich II RP. Świadczy to
o przemyślanej koncepcji powyższej publikacji i dojrzałości naukowej autora.
Rozdział pierwszy pt. Dowództwo Okręgu Generalnego Lwów jego działalność
w latach 1919–1921 prezentuje na tle ówczesnych wydarzeń (tj. odzyskania niepodległości, wojny polsko-ukraińskiej, a następnie wojny z bolszewikami) tworzenie się na terenie Małopolski Wschodniej równolegle z cywilnymi organami
państwa administracji wojskowej. W rozdziale tym autor przestawia strukturę
organizacyjną, obszar działania, organizację podległych służb, jak również kadrę
kierowniczą okręgu we Lwowie. Adam A. Ostanek omawia także m.in. działalność Powiatowych Komend Uzupełnień oraz służb aprowizacyjnych, zdrowia,
weterynaryjnych, a także żandarmerii i sądownictwa wojskowego. Ponadto
w rozdziale tym czytelnik znajdzie informację o udziale lwowskiego okręgu
i podległych mu jednostek wojskowych w działaniach wojennych 1920 roku.
Kolejny rozdział Powstanie Okręgu Korpusu nr VI oraz charakterystyka terytorium administrowania okręgu prezentuje działalność okręgu tuż po zakoń-
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czeniu wojny z Rosją sowiecką. W części tej znajdziemy informację o nowym
podziale administracji wojskowej, jaki dokonał się w 1921 roku, a także o problemach związanych z przejściem Wojska Polskiego ze stanu wojennego na stan
pokojowy. Autor omawia niezwykle skomplikowany proces, jakim była redukcja
polskich sił zbrojnych oraz dostosowanie nowej struktury organizacyjnej wojska na terenie lwowskiego okręgu do realiów czasu pokoju. Uważny czytelnik
w rozdziale tym znajdzie informacje na temat składu narodowościowego, struktury wyznaniowej oraz społecznej mieszkańców Małopolski Wschodniej, a także
charakterystykę terytorium województw: lwowskiego, stanisławowskiego oraz
tarnopolskiego, których obszar pokrywał się z granicami administracyjnymi wojskowego okręgu nr VI.
Rozdział trzeci Okręg Korpusu nr VI w latach 1921–1926 prezentuje czytelnikom funkcjonowanie administracji wojskowej we Lwowie – od momentu
utworzenie korpusu w 1921 roku aż do chwili zamachu majowego w 1926 roku.
We fragmencie tym autor omawia zadania oraz kompetencje Dowództwa Okręgu
Korpusu nr VI, jego strukturę, poszczególne szefostwa wchodzące w jego skład,
a także charakterystykę podległych jednostek wojskowych. W prezentowanym
rozdziale czytelnik znajdzie m.in. Orde de Bataille DOK nr VI we Lwowie, wykazy jednostek stacjonujących na obszarze okręgu lwowskiego w latach 1921–
1926 oraz informację o szkolnictwie wojskowym. Bardzo ciekawym tematem
poruszanym przez autora jest zakres wiedzy o prowadzonej przez kadrę wśród
żołnierzy służby czynnej działalności kulturalno-oświatowej i wychowawczej,
której celem było edukowanie poborowych oraz wychowanie ich w duchu propaństwowym. Czytelnik znajdzie tu informację o wkładzie Wojska Polskiego
w kwestię likwidacji analfabetyzmu w społeczeństwie polskim, poprzez nauczanie żołnierzy w trakcie trwania obowiązkowej służby w wojsku czytania i pisania, o propagowaniu czytelnictwa wśród żołnierzy, a co za tym idzie, o funkcjonowaniu bibliotek wojskowych. Ponadto, na kartach rozdziału znaleźć możemy
wiedzę na temat działalności wojskowych klubów sportowych, wojskowego
ruchu spółdzielczego na terenie DOK Nr VI oraz współpracy wojska z organizacjami proobronnymi. Pod koniec omawianej części książki autor przedstawia
niezwykle ważną kwestię – sprawę współpracy wojska z organami administracji
rządowej i samorządowej oraz współpracę z ludnością lokalną.
Rozdział czwarty omawia funkcjonowanie wojska polskiego w okresie rządów ekipy piłsudczyków – czas bezpośrednio po zamachu majowym i aż do
momentu śmierci marszałka Piłsudskiego w maju 1935 roku. Był to najdłuższy
okres w dziejach II RP. Adam Adrian Ostanek porusza tu temat konsekwencji
zamachu majowego wobec rozwoju sił zbrojnych II RP oraz wpływ tego wydarzenia na koncepcje obronne państwa, w tym funkcjonowanie Dowództw
Okręgów Korpusu. Na stronach tego rozdziału możemy m.in. znaleźć szczegółowe analizy dotyczące prowadzenia pracy oświatowej w wojsku oraz charakterystykę poszczególnych jednostek wojskowych podległych korpusowi we
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Lwowie, a także informację o strukturze narodowościowej wśród poborowych
przydzielonych do służby w jednostkach na terenie DOK nr VI. Ponadto, we
fragmencie tym czytelnik zapozna się m.in. z działalnością organizacji Rodzin
Wojskowych oraz organizacją i zakresem działań w obszarze przysposobienia wojskowego organizowanego przez Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, który został powołany w Warszawie
w styczniu 1927 roku.
Kolejny rozdział Okręg Korpus nr VI od maja 1935 do marca 1939 roku został
poświęcony Siłom Zbrojnym II RP w czasach rządów marszałka Rydza Śmigłego.
Autor przedstawił tu podjęte przez państwo działania na rzecz modernizacji
polskich sił zbrojnych, w tym proces przebudowy struktur dowództw okręgów
poprzez przystosowanie ich do aktualnej sytuacji militarnej państwa. W dalszej
części rozdziału Adam A. Ostanek prezentuje stan jednostek wojskowych oraz
proces wyszkolenia żołnierzy na terenie lwowskiego okręgu wojskowego.
Rozdział szósty Dowództwo Okręgu Korpusu nr VI wobec narastającego zagrożenia wojennego obejmujący cezurą czasową ostatnie miesiące pokoju 1939
roku, omawia przygotowanie Polski do wojny z Niemcami. W części tej autor
prezentuje zadania DOK nr VI we Lwowie związane z przygotowaniem administracji wojskowej do obrony kraju, formowaniem batalionów Obrony Narodowej,
mobilizacją sił i środków na rzecz wojska. Czytelnik znajdzie tutaj informację
o realizacji zadań przez wojskowe komendy uzupełnień podległe DOK nr VI
w zakresie przeprowadzenia mobilizacji alarmowej i powszechnej w sierpniu
1939 roku. Ponadto, na kartach tego rozdziału znajdziemy informację o działaniach dywersyjnych prowadzonych przez Oddział II Sztabu Głównego WP na
terenie Rusi Zakarpackiej w ramach operacji „Łom”, dla których zaplecze operacyjno-logistyczne stanowiły jednostki podległe DOK nr VI we Lwowie oraz
obszar Małopolski Wschodniej.
Podsumowując, należy stwierdzić, że zaprezentowana książka jest jedną
z bardziej interesujących pozycji, jakie pojawiły się w ostatnim okresie na rynku wydawniczym z zakresu historii wojskowości. Dzięki podjętym przez autora badaniom czytelnik ma możliwość zapoznania się z pełnym spektrum zadań,
jakie realizowała polska administracja wojskowa w okresie międzywojennym.
Należy podkreślić, że układ i struktura podziału treści oraz kolejność rozdziałów
odzwierciadlają wszystkie etapy w historii wojskowości okresu międzywojennego II RP. Założony główny problem badawczy, jakim było przedstawienie funkcjonowania aparatu administracji wojskowej na terenie IV Lwowskiego Okręgu
Korpusu oraz wpływu jego na stan bezpieczeństwa państwa, został przez autora zrealizowany w stopniu dobrym. Przyjęta metodologia badań, tj. umiejętne
powiązanie dostępnych źródeł archiwalnych, znajdujących się w kraju, jak i za
granicą z licznymi publikacjami na temat poszczególnych jednostek wojskowych
wchodzących w skład lwowskiego korpusu oraz z zapiskami pamiętnikarskimi,
w znacznym stopniu podnosi poziom naukowy powyższej publikacji.
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Z recenzenckiego obowiązku chciałbym zwrócić uwagę na dwa szczegóły.
W rozdziałach piątym oraz szóstym autor nie wykazał, że na obszarze DOK nr
VI we Lwowie na przełomie lat 1938/1939 funkcjonował Oddział Wydzielony
KOP „Lwów”, który ochraniał granicę polsko-czechosłowacką w rejonie Karpat,
oraz Pułk KOP „Karpaty”, który w okresie od marca do połowy września 1939
roku ochraniał granicę polsko-węgierską. Tym bardziej, że wspomniane przeze
mnie jednostki były tworzone na bazie Korpusu Ochrony Pogranicza z wykorzystaniem zasobów ludzkich oraz sprzętu i środków technicznych przekazanych
z magazynów jednostek wojskowych podległych DOK nr VI we Lwowie.
Należy stwierdzić, że zaprezentowaną pozycję można polecić tym wszystkim, którzy interesują się historią Polski, historią wojskowości oraz Małopolską
Wschodnią w okresie międzywojennym. Omawiania publikacja jest cennym źródłem informacji zarówno o kraju, jak i o jego zdolnościach mobilizacji militarnej; może być wykorzystana jako materiał źródłowy w kształceniu akademickim
przez studentów na kierunku historia oraz jako materiał pomocniczy z przedmiotu historia wojskowości.
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RECENZJA KSIĄŻKI: CZESŁAW GRZELAK,
KRESY W OGNIU. WOJNA NA ZIEMIACH WSCHODNICH
RZECZYPOSPOLITEJ WE WRZEŚNIU 1939 ROKU,
WARSZAWA 2014 , SS. 358
Dziś – po latach, które upłynęły od agresji ZSRR na Polskę, zaczynają się
pojawiać na rynku wydawniczym pozycje omawiające walki polsko-sowieckie
we wrześniu 1939. W 2014 roku ukazała się książka Czesława Grzelaka Kresy
w ogniu. Wojna na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej we wrześniu 1939
roku. Jest to publikacja – jak to określił we wstępie autor – o charakterze popularnonaukowym, która powstała w oparciu o wydane w 1998 roku Kresy w czerwieni: agresja Związku Sowieckiego na Polskę w 1939 roku, poszerzona jednak
o nowe treści1.
Już samo nazwisko autora wskazuje na to, że czytelnik dostanie do ręki interesującą pozycję historyczną. Profesor Czesław Grzelak jest znanym historykiem, który od wielu lat zajmuje się m.in. badaniem historii Kresów Wschodnich
oraz dokumentowaniem walk radziecko-polskich we wrześniu 1939 roku. Jest
on autorem licznych publikacji z tego zakresu, a recenzowana książka stanowi
zwieńczenie jego kilkuletniej pracy badawczej zarówno w polskich, jak i zagranicznych archiwach. W latach 1992–1993 autor był członkiem Wojskowej Komisji Archiwalnej w Archiwach Rosyjskiej Federacji, której celem było opracowanie i zreprografowanie oraz przekazanie do Centralnego Archiwum Wojskowego
w Warszawie wszelkiej dokumentacji dotyczącej polskich żołnierzy oraz formacji polskich w latach 1939–1945.
Recenzowana książka powstała w oparciu o dokonaną przez autora kwerendę dokumentów archiwalnych znajdujących się w Archiwum Straży Granicznej
w Szczecinie, Archiwum Wschodnim w Warszawie, Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie, Archiwum Instytutu Sikorskiego w Londynie, Archiwum Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, a także oparciu o sowieckie dokumenty znajdujące się w Rosyjskim Państwowym Wojskowym Archiwum w Moskwie.
1
W tym miejscu należy zaznaczyć, że autor nie jest jedynym, który zajmuje się powyższą
problematyką. W ostatnim okresie pojawiły się m.in. publikacje: Jerzego Łojka (Agresja 17 września 1939), Karola Liszewskiego (Wojna polsko-sowiecka 1939), Piotra Szubarczyka (Czerwona
apokalipsa. Agresja Związku Sowieckiego na Polskę i jej konsekwencje), Piotra Żaronia (Agresja
Związku Radzieckiego na Polskę 17 września 1939 r. Los jeńców polskich) czy Rajmunda Szubańskiego (17 września).
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Prezentowana publikacja może stanowić ciekawe studium, albowiem czytelnik znajdzie w niej wiele wiadomości na temat tła historycznego, wydarzeń poprzedzających agresję ZSRR na Polskę, a także przebiegu walk wojska polskiego z Armią Czerwoną. Śledząc na kartach książki rozwój sytuacji, która miała
miejsce po 17 września 1939 roku, czytelnik zapozna się z próbą obrony Kresów
Wschodnich przez jednostki Korpusu Ochrony Pogranicza, Wojska Polskiego,
Policji Państwowej oraz członków różnego rodzaju organizacji paramilitarnych
i harcerzy, którzy niejednokrotnie samorzutnie przystępując do walki z agresorem sowieckim, bronili „swoich małych ojczyzn”. Na szczególną uwagę zasługuje opis walk toczonych przez Korpus Ochrony Pogranicza, który przyjął na siebie główny ciężar obrony terytorium państwa polskiego na całej linii granicznej.
Recenzowana pozycja stanowi kompendium wiedzy o wojnie polsko-sowieckiej
w obronie wschodnich granic II Rzeczypospolitej we wrześniu 1939 roku, jest
formą ochrony pamięci narodowej o wydarzeniach z tego okresu.
Książka składa się ze wstępu, sześciu rozdziałów, zakończenia oraz aneksu,
bibliografii selektywnej, indeksu osobowego i wykazu skrótów. Całość uzupełnia
załącznik w postaci zamieszczonych 13 kolorowych map ilustrujących przebieg
walk z sowieckim agresorem we wrześniu 1939 roku. Głównym celem badawczym założonym przez autora już w tytule pracy, który – moim zdaniem – został
zrealizowany w czterech końcowych rozdziałach publikacji, było przedstawienie
przebiegu działań wojennych, jakie miały miejsce na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej we wrześniu 1939 roku.
W rozdziale pierwszym U progu wojny autor omawia sytuację geopolityczną
w Europie Środkowo-Wschodniej, jaka wytworzyła się pod koniec lat trzydziestych XX wieku, a której konsekwencją było zawarcie w Moskwie 23 sierpnia
1939 roku paktu Ribbentrop–Mołotow pomiędzy III Rzeszą a ZSRR. W tej części książki autor przedstawia m.in. analizę możliwości militarnych sojuszników
Polski oraz jej potencjalnych wrogów, a także omawia polskie zdolności obronne u schyłku lat 30. Już samo zestawienie dokonane przez Czesława Grzelaka
potencjałów militarnych Niemiec i Sowietów z potencjałem obronnym Polski
wskazuje na to, że w przypadku agresji jednego z nich obrona terytorium państwa
polskiego bez pomocy z zewnętrz byłaby z góry skazana na porażkę.
Kolejny rozdział Zarys działań wojennych w Polsce w pierwszej połowie
września 1939 r. omawia przebieg kampanii wrześniowej w okresie bezpośrednio
poprzedzającym wkroczenie na wschodnie terytorium Polski wojsk radzieckich.
Czytelnik znajdzie tutaj kompendium wiedzy o przebiegu walk prowadzonych
z Wermachtem na zachodzie Polski przez Siły Zbrojne II RP oraz informacje
o walkach i sukcesach – w tym i o stratach wojsk sojuszniczych na zachodzie
Europy w trakcie trwania tzw. „dziwnej wojny” po wypowiedzeniu wojny III
Rzeszy przez zachodnich aliantów.
W rozdziale trzecim, pt. „Czerwony nóż w plecy” autor omawia stan przygotowań strony radzieckiej do agresji na Polskę, które były wynikiem wcze-
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śniejszych zobowiązań sojuszniczych ZSRR wobec III Rzeszy. We fragmencie
tym znajdują się informacje o przebiegu i stanie mobilizacji wojsk sowieckich
w pierwszej połowie września 1939 roku. Z przytoczonych przez autora informacji jawi się obraz chaosu i paraliżu organizacyjnego, jaki panował w tym okresie
w armii radzieckiej, co w dużej mierze przyczyniło się do przesunięcia przez
Józefa Stalina terminu koncentracji wojsk z 10 na 16 września. Na szczególną uwagę w tym rozdziale zasługują przytoczone przez autora dyrektywy Woroszyłowa doręczone dowódcom okręgów wojskowych graniczących z Polską.
Z dokumentów tych wynika, że w sztabie wojsk radzieckich zostały sprecyzowane cele operacyjne dla Armii Czerwonej, której podstawowym zadaniem
było rozbicie w wyniku błyskawicznego uderzenia Wojska Polskiego, a następnie osiągnięcie ustalonej linii rozgraniczenia pomiędzy wojskami niemieckimi
a sowieckimi. Znalazło się tu także podsumowanie potencjału obronnego Polskich Sił Zbrojnych na wschodnich rubieżach w drugiej połowie września 1939
roku. Z przedstawionej analizy wynika, że w tym okresie ów potencjał obronny
na Kresach Wschodnich był niewielki. Przyczyną tego był fakt, iż prowadząca
od ponad dwóch tygodni wojnę z Niemcami strona polska miała swoje główne
siły skupione na kierunku niemieckim, a Kresy Wschodnie ochraniały niewielkie
siły, głównie jednostki drugorzutowe i zapasowe. Na zakończenie rozdziału autor
zapoznaje czytelnika z reakcją głównych czynników rządowych i wojskowych
w kraju na wieść o wkroczeniu na tereny wschodnie Rzeczypospolitej Armii
Czerwonej oraz o reakcji Francji i Wielkiej Brytanii na ten fakt.
Rozdział czwarty Pierwszy impet sowieckiego uderzenia to opis przebiegu nierównej walki z Sowietami, jaką w pierwszych godzinach 17 września 1939 roku
podjęli żołnierze z jednostek granicznych Korpusu Ochrony Pogranicza. Znaleźć
tu można informacje o tym, że w tym okresie siły KOP tworzyły jednostki zapasowe, pozbawione ciężkiej broni, w których służyli zmobilizowani na przełomie
sierpnia i września rezerwiści. Opisując przebieg walk, autor wskazuje, że opór
żołnierzy KOP był niewielki z uwagi na to, iż w przeważającej większości wybudowane z drewna polskie strażnice graniczne nie stanowiły obiektów militarnych. W dużej mierze, zdaniem autora, na szybkie rozbicie przez Sowietów sił
KOP znajdujących się bezpośrednio na granicy państwa miały wpływ następujące czynniki: niska gotowość bojowa jednostek KOP-u oraz słabe wyszkolenie
bojowe żołnierzy. Przedstawiając przebieg działań wojennych, Czesław Grzelak,
zgodnie z założeniami operacyjnymi agresora, podzielił i omówił oddzielnie każdy z obszarów działań wojennych na Kresach Wschodnich, tj.: wileński, białostocki, poleski, wołyński oraz tarnopolsko-lwowski. Z zamieszczonego w niniejszej książce opisu prowadzonych walk na poszczególnych frontach wyłania się
obraz wielkiego poświęcenia i chęci walki żołnierza polskiego oraz duch oporu
patriotycznie nastawionej młodzieży polskiej. Relacjonując przebieg walk, autor
przytacza szereg sytuacji, z których wynika, że w wielu przypadkach bohaterska
postawa żołnierzy polskich była często marnowana (tak jak w przypadku obrony
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Wilna) przez niekompetencję oraz brak konsekwencji w podejmowaniu działań
przez kadrę dowódczą Wojska Polskiego II RP, co z kolei przedkładało się na
sukcesy źle wyszkolonej i nieodpowiednio dowodzonej Armii Czerwonej.
Dalsze próby oporu wobec Armii Czerwonej to kontynuacja opisu działań
wojennych na wschodzie Polski po wygraniu bitwy granicznej przez Armię
Czerwoną. Z opisu tego rozdziału wynika, że po rozbiciu polskich jednostek
granicznych i wycofaniu się ich w głąb kraju pod naporem agresora znaczny
obszar Polski wobec braku realnych sił mogących powstrzymać pochód Armii
Czerwonej stał się otwarty. W tej części książki autor przedstawia bohaterską
obronę Grodna, walki w rejonie Puszczy Augustowskiej, na północno-wschodniej Lubelszczyźnie oraz kulisy oddania Rosjanom przez gen. Władysława
Langnera Lwowa – obleganego przez Niemców, a także wspomina o podejmowanych przez stronę polską próbach opóźnienia marszu sił sowieckich na
przedmościu rumuńskim.
Rozdział szósty Ostatnie Walki opisuje przebieg działań wojennych, jakie miały miejsce w trzeciej dekadzie września, kiedy to pobite przez agresorów Wojsko
Polskie podejmuje próbę oporu, walcząc z Niemcami oraz Sowietami już tylko
o honor polskiej armii. Autor opisuje tu kuluary prowadzonych rozmów politycznych w Moskwie, jakie miały miejsce między III Rzeszą a Sowietami podczas
wytyczania linii rozgraniczenia stref wpływu (okupacji) na terenie podbitej Polski, która w przyszłości miała stać się granicą przyjaźni niemiecko-radzieckiej.
Opisując przebieg ostatnich walk na Białostocczyźnie, Polesiu oraz w środkowej
części ówczesnej Polski, Czesław Grzelak wskazuje na rolę oddziałów Korpusu Ochrony Pogranicza, które po przegranej bitwie granicznej potrafiły wycofać
się w głąb kraju i dokonać przegrupowania swoich sił, tworząc nowe związki
taktyczne. Poznając historię zgrupowania KOP gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna, czytelnik znajdzie w tym rozdziale opis walk z Armią Czerwoną
pod Szackiem i Wytycznym. W rozdziale tym zawarto informacje o formowanej
w drugiej połowie września 1939 roku we Włodawie Samodzielnej Grupie Operacyjnej „Polesie”, która manewrując pomiędzy dwoma frontami radzieckimi,
a tym samym unikając rozbicia, wycofywała się na zachód Polski. Z przytoczonych przez autora informacji wynika, że SGO „Polesie”, jako jeden z nielicznych
tak dużych związków taktycznych WP, walczył z dwoma agresorami – we wrześniu 1939 roku w boju pod Milanowem z Armią Czerwoną oraz w październiku
1939 roku w bitwie pod Kockiem z Wermachtem. Na szczególną uwagę czytelnika zasługuje niewielki podrozdział Dywersja na tyłach wojsk sowieckich,
w którym autor porusza zagadnienie prowadzenia działań zbrojnych na terenach
zajętych przez okupanta sowieckiego. Jest to kwestia w ogóle nieznana i wymaga
podjęcia stosownych badań naukowych. Całość rozdziału podsumowuje wykaz
strat poniesionych przez Armię Czerwoną podczas zajmowania wschodnich terenów Rzeczypospolitej, z którego wynika, że udział ZSRR w czwartym rozbiorze
Polski kosztował życie wielu żołnierzy, a straty poniesione w sprzęcie wojsko-
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wym na pewien okres powstrzymały agresywne działania Armii Czerwonej wobec swoich sąsiadów.
W Aneksie zamieszczono pięć dokumentów pochodzących zarówno z archiwów polskich, jak i rosyjskich, ilustrujących omawianą tematykę, oraz mapy, na
których przedstawiono m.in. obronę Wilna i Grodna oraz przebieg walk z Sowietami pod Krukienicami, Szackiem i Wytycznem.
Prezentowana książka wypełnia lukę w historiografii Polski, zwłaszcza
w kwestii prowadzonych walk z armią sowiecką we wrześniu 1939 roku. Tym
bardziej, że przez długi okres temat ten stanowił tabu, o którym nie wolno było
oficjalnie mówić i pisać w Polsce Ludowej. Ten fakt z kolei przyczynił się do
tego, że wiele wydarzeń z tamtego okresu uległo zapomnieniu, a wokół innych
przez lata narosło sporo niedomówień. Książka prof. Czesława Grzelaka została
napisana w sposób rzetelny. Dostarczając informacje o charakterze historycznym, publikacja stanowi doskonały materiał wyjściowy do kontynuacji dalszych
badań naukowych w tym zakresie. Relacjonując wydarzenia z tamtych lat, autor
opisuje przebieg walk, zaangażowanie żołnierzy Wojska Polskiego, KOP, policjantów oraz zwykłych obywateli w obronę ojczyzny, a także obrazuje cynizm,
bezwzględność oraz brutalność działań sowieckiego agresora. Niemniej jednak
w zaprezentowanej publikacji widoczny jest brak informacji o udziale w obronie
granic państwa funkcjonariuszy Straży Granicznej ze Wschodnio-Małopolskiego
Okręgu Straży Granicznej we Lwowie, którzy na Pokuciu wspólnie z żołnierzami KOP i Wojska Polskiego walczyli z wkraczającą do Polski Armią Czerwoną.
Podsumowując, chciałbym podkreślić, że książkę tę można polecić tym wszystkim, którzy interesują się współczesną historią Polski, Kresów Wschodnich,
a zwłaszcza historią Korpusu Ochrony Pogranicza. Zaprezentowana pozycja
może stanowić literaturą uzupełniającą z zakresu historii najnowszej Polski, zarówno dla młodzieży szkół średnich, jak i studentów.
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wieku, dzieje kultury zachodniej na Kresach Rzeczypospolitej, relacje Kościoła łacińskiego z Kościołem ormiańskokatolickim i Cerkwią greckokatolicką na
ziemiach polskich XIX–XX w., martyrologia Polaków na Kresach Wschodnich
RP XIX/XX w., Kościół katolicki w Związku Sowieckim, biografistyka, edytorstwo źródeł historycznych. Ważniejsze publikacje: Ks. Szczepan Szydelski
(1872–1967). Polityk i działacz społeczny (Kraków 1992), Wydział Teologiczny
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie 1918–1939 (Kraków 2002), Eksterminacja narodu polskiego i Kościoła rzymskokatolickiego przez ukraińskich nacjonalistów w Małopolsce Wschodniej w latach 1939–1945. Materiały źródłowe
cz. 1–2 (Kraków 2005–2006), Dokumenty Kościoła rzymskokatolickiego archidiecezji lwowskiej w zasobach Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie. Inwentarze (Kraków 2007), Inwentarz akt wydziałów
i studiów Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie do roku 1939, t. 1–3 (Kraków 2009–2010), Kościół rzymskokatolicki i Polacy w Małopolsce Wschodniej
podczas wojny ukraińsko-polskiej 1918–1919. Źródła, t. 1–2 (Lwów–Kraków
2012), Inwentarz lwowskiej Bazyliki metropolitalnej obrządku łacińskiego, kaplic rezydencji arcybiskupów we Lwowie i Obroszynie XIX/XX wieku oraz jego
losy po II wojnie światowej w Polsce (Lwów–Kraków 2013), Abp Ignacy Tokarczuk, „Kochałem tych ludzi całym sercem i oddaniem”. Wspomnienia z lat
1918–1976 – opracowanie, wprowadzenie, przypisy, indeksy i wybór ilustracji
(Lwów–Kraków 2014).
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