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ZE STUDIÓW NAD PROZOPOGRAFIĄ ELIT RUSKICH
W XII WIEKU: IZBYGNIEW IWACZEWICZ
Abstract
From the Studies of Prosopography of Rus’ Elites in the 12th Century:
Izbygnev Ivachevych
The article is an attempt to create a short biography of Izbygnev Ivachevych, who represented
political elites of the Principality of Halych. Sources attest to his activity between 1152 and 1158.
We can presume that he was born in the mid-1120s at the latest in the Przemyśl land to Rus’-Polish
parents. He started his political career in the court of Prince Volodymyrko Volodarovych back when
the latter was still ruling over Przemyśl, and in the early 1150s he took up the post of voivode. After
Volodymyrko’s death he served his son, Yaroslav Volodymyrkovych, and was in the closest circle
of the Halych ruler. Sources mention him for the last time in 1158, when he acted as envoy to the
Kyiv Prince Izyaslav Davidovich. He died not earlier than in late 1158.
Keywords: prosopography, Rus’ elites, Izbygnev Ivachevych, Volodymyrko Volodarovych,
Yaroslav Volodymyrkovych, Halych, Przemyśl
Słowa kluczowe: prozopografia, elity ruskie, Izbygniew Iwaczewicz, Wołodymyrko Wołodarewicz, Jarosław Wołodymyrkowicz, Halicz, Przemyśl

Studia prozopograficzne nad elitami ruskimi, a przede wszystkim nad elitami
ziemi halickiej, do niedawna nie wzbudzały zainteresowania badaczy1. Dopiero w ostatnich latach zaczęły pojawiać się opracowania poświęcone wybranym
1
Do początku XXI w. jedyną taką pracą był przyczynek I. Krypiakiewicza o tysięczniku Demjanie: І. Крип’якевич, Де був Демян тисяцьким? Причинок до історії урядів в Галичині першої
половини XIII віку, „Записки Наукового Товариства імені Шевченка”, т. 67, 1905, s. 1–3.
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postaciom, działającym na tym terenie w XIII w2. Ukazały się także pierwsze
wyniki badań nad dwunastowiecznymi urzędnikami księstwa halickiego3.
Elity polityczne ziemi halickiej XII w, w odróżnieniu od elit wieku XIII, w zachowanych źródłach przedstawione wyjątkowo nielicznie. Główne źródło do
dziejów Rusi w XII w. – Latopis kijowski – tylko sporadycznie opisuje wydarzenia
w księstwie halickim. Koncentruje się przy tym na postaciach Rościsławowiczów
i prawie całkowicie pomija reprezentantów innych warstw społecznych, w tym
także najbliższe otoczenie miejscowych książąt. Owe otoczenie w większości
narracji latopisarskich „ukryte” jest pod ogólnymi określeniami „Галичане” lub
„Галичьскии мужи”4. Sprawę dodatkowo komplikuje brak materiału aktowego,
epigraficznego czy sfragistycznego z tego okresu.
Mimo takiej specyfiki źródeł (a raczej ich braku), zawarte w nich informacje
pozwalają wyłonić niektórych przedstawicieli elit halickich XII w. Jedną z takich
postaci uchwytnych w źródłach, jest Izbygniew Iwaczewicz, urzędnik Wołodymyrka Wołodarewicza i Jarosława Wołodymyrkowicza. W niniejszym opracowaniu
przyjrzę się bliżej jego postaci.
Izbygniew Iwaczewicz odnotowany został jedynie na stronach Latopisu kijowskiego, gdzie występuje dwukrotnie pod określeniami osobistymi „Избъıгнѣвом̑ же
съ Ивачевичемъ”5 i „Избигнѣва”6.
Zob. np.: А. Толочко, О галицком боярине Жирославе, его венце и убожестве, w: Ruthenica, вип.
5, Київ 2006, s. 252–255; A. Петрик, Про формування боярських родів у період княжіння династії
Романовичів, w: Княжа доба: історія і культура, вип. 1, Львів 2007, s. 115–122; М. Волощук, Невідомі
сторінки біографії Володислава Кормильчича (1214–1232 рр.), „Вісник Прикарпатського університету.
Історія”, вип. 16, 2009, s. 29–39; М. Волощук, Доброслав Суддич: спроба біографічного нарису, w:
Карпати: людина, етнос, цивілізація, вип. 2, Івано-Франківськ 2010, s. 20–31; М. Волощук, „Филя
древле прегордыи” / Filia Supruniensis. Маловідомі сюжети з історії Галицької землі першої половини
ХІІІ століття, w: Actes testantibus. Ювілейний збірник на пошану Леонтія Войтовича, Львів 2011
(Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність, вип. 20), s. 189–196; М. Волощук,
Просопографічні студії битви під Ярославом 17 серпня 1245 року, w: Данило Романович і його часи, за
ред. В. Нагірного і М. Волощука, Івано-Франківськ–Краків 2017 (Colloquia Russica. Series II, vol. 3), s.
103–122; A. Jusupović, Elity ziemi halickiej i wołyńskiej w czasach Romanowiczów (ok. 1205–1269), Kraków
2013; A. Jusupović, Udział elit Polski i Rusi w zawieraniu umów międzynarodowych w pierwszej połowie
XIII wieku, w: Polska, Ruś i Węgry: X–XIV wiek, red. D. Dąbrowski, A. Jusupović, T. Maresz, Kraków 2018,
s. 5–88; V. Nagirnyy, Antroponimizacja etnonimu „Лѧхи” na Rusi w XI–XIII w., w: Rus’ and Poland (10th–
14th centuries). Publication from the 9th International Scientific Conference, Przemyśl, 5th–8th December, 2018,
eds. V. Nagirnyy and T. Pudłocki, Krakow 2019 (Colloquia Russica. Series I, vol. 9), s. 197–205.
3
Zob. np.: В. Нагірний, Звенигородський воєвода Іван Халдеєвич. Просопографічні замітки,
w: Княжа доба: історія і культура, вип. 13, Львів 2019, s. 94–98; В. Нагірний, Коснятин
Сірославич і Володислав Кормильчич: кілька міркувань про можливу спорідненість, w:
Фортеця: збірник заповідника „Тустань”, кн. 4, Львів 2020, s. 255–263.
4
Ипатьевская летопись, w: Полное собрание русских летописей [dalej: ПСРЛ], т. 2, СанктПетербург 1908, kol. 315–317, 411, 448, 463, 498, 500, 505, 509, 546–549, 577, 660–665. O podobnej
sytuacji w XIII w., zob.: O. Баран, Мешканці міст у термінології Галицько-Волинського літопису,
w: Княжа доба: історія і культура, вип. 4, Львів 2011, s. 119–138.
5
Ипатьевская летопись, kol. 449. Zob. też: Московский летописный свод конца XV в.,
w: ПСРЛ, т. 25, Москва–Ленинград 1949, s. 55 („Избъıгнѣвом Ивачевичим”); Летопись по
Воскресенскому списку, w: ПСРЛ, т. 7, Санкт-Петербург 1856, s. 57 („Избъıгнѣвом Ивачевичем”).
6
Ипатьевская летопись, kol. 497.
2
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Imię bojara podane zostało w narzędniku („Избъıгнѣвом̑”) i dopełniaczu
(„Избигнѣва”). Nie ulega wątpliwościom, że w mianowniku wybrzmieć miało
jako Izbygniew („Избигнѣв”). Należy do grupy dwuczłonowych antroponimów
słowiańskich i opiera się na rdzeniu „гнев” („gniew”). Pierwszy człon imienia ma
charakter złożony i łączy w sobie wyraz „из” („od”) i „быти” („być”)7. Zapewno
oznaczało człowieka, który pozbył się gniewu.
Analiza obszaru występowania imienia osobowego Izbygniew zaświadcza, że
jest to jedyny znany przykład funkcjonowania tego antroponimu w środowisku
ruskim8. Rozpowszechniony był natomiast w sąsiednich ziemiach polskich, gdzie
spotyka się już w drugiej połowie XI w.9 i szeroko udokumentowany od wieku
XIII10. Fakt ten, jak się zdaje, wskazywać może na to, że imię urzędnika halickiego
pochodzi właśnie z polskiego zasobu antroponimicznego, co w pogranicznych
z Polską ziemiach ruskich nie było niczym nadzwyczajnym11.
Ustalenie filacji Izbygniewa, mimo podania jego patronimu – „Ивачевичемъ”
– jest bardzo trudne. W literaturze naukowej spotkać można opinie, że mógł on być
synem wojewody dźwinogrodzkiego Iwana Chałdejewicza12, znanego z artykułu
rocznego 6654 (1146/1147) Latopisu kijowskiego13. Takie zdanie nie ma jednak
poważniejszego uzasadnienia i bazuje jedynie na podobieństwie imion Iwacz
i Iwan, co słusznie zauważył Piotr Stefanowicz14. W literaturze naukowej nie ma
zgodności co do tego, czy imiona te rzeczywiście są powiązane15, czy mają różną
7
T. Skulina, Staroruskie imiennictwo osobowe, cz. 2, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk
1974, s. 10, 16, 20; П. П. Чучка, Слов’янські особові імена українців: історико-етимологічний
словник, Ужгород 2011, s. 198.
8
Zob.: Н. М. Тупиков, Словарь древне-русскихъ личныхъ собственныхъ именъ, СанктПетербург 1903, s. 166; T. Skulina, Staroruskie imiennictwo osobowe, cz. 2, s. 177; M. Wójtowicz,
Древнерусская антропонимия XIV–XV вв. Северо-Восточная Русь, Poznań 1986, s. 211, 225,
271; П. П. Чучка, Слов’янські особові імена українців, s. 198.
9
Anonima tzw. Galla Kronika czyli dzieje książąt i władców polskich, wyd. K. Maleczyński, w: Monumenta Poloniae Historica. Seria II, t. 2, Kraków 1952, s. 68 i nn; Лаврентьевская летопись, w: ПСРЛ,
т. 1, Ленинград 1926–1928, s. 281. Ciekawe, że latopisarz przekazał imię polskiego księcia Zbigniewa
właśnie jako „Избъıгнѣвъ”. Zob. też: K. Jasiński, Rodowód pierwszych Piastów, Poznań 2004, s. 182.
10
W. Taszycki, Najdawniejsze polskie imiona osobowe, Kraków 1925, s. 108; Słownik
staropolskich nazw osobowych, red. i wstęp W. Taszycki, t. 6: V–Ź, Wrocław–Warszawa–Kraków,
1981–1983, s. 291–293 (Zbygniew, Izbygniew, Zbyhniew). Pojedyncze przykłady występowania
tego imienia można spotkać również w Czechach. Zob.: J. Pleskalová, Tvoření nejstarších českých
osobních jmen, Brno 1998, s. 140 (Sbygneu, 1207).
11
Na rzecz takiego przypuszczenia dodatkowo świadczyć mogą aktywne kontakty kulturalne
państwa Rościsławowiczów z sąsiednimi księstwami polskimi. O tym szerzej: F. Sielicki, Polskoruskie stosunki kulturalne do końca XV wieku, Wrocław 1997, s. 34–52.
12
В. Т. Пашуто, Черты политического строя Древней Руси, w: Древнерусское государство
и его международное значение, Москва 1965, s. 67.
13
Ипатьевская летопись, kol. 320. Szerzej o nim, zob.: В. Нагірний, Звенигородський
воєвода Іван Халдеєвич, s. 94–98.
14
П. Стефанович, Отношения князя и знати в Галицком и Волынском княжествах до конца
XII в., w: Средневековая Русь, вып. 7, Москва 2007, s. 183–184.
15
А. А. Зализняк, Древненовгородский диалект, 2-е издание, переработанное с учетом
материала находок 1995–2003 гг., Москва 2004, s. 384, 612.

6

VITALIY NAGIRNYY

etymologię16. Ważny jest jednak fakt, że latopisarz, któremu dobrze było znane
imię Iwan17, nazwał Izbygniewa nie Iwanowicz, lecz Iwaczowicz. Trudno uznać
tę różnicę za przypadkową. Wydaje się logiczne, że z punktu widzenia autora ruskiego były to imiona osobne. Późniejsze przykłady występowania antroponimu
Iwacz18 również skłaniają do wniosku, że nie był on tożsamy z imieniem Iwan.
W związku z powyższym uważam, że nie ma poważniejszych podstaw dla tezy
o związkach rodzinnych Izbygniewa Iwaczewicza i Iwana Chałdejewicza i że
ojcem pierwszego uważać należy osobę po imieniu Iwacz. Próby jej odnalezienia rozbijają się jednak o zupełne milczenie źródeł na temat Iwaczów, żyjących
w drugiej połowie XI czy pierwszej połowie XII w19. W związku z powyższym
uznać należy, że filacji Izbygniewa nie da się wyjaśnić.
Kończąc rozważania nad pochodzeniem Izbygniewa chcę zwrócić uwagę na
jeszcze jeden ważny moment. Jak było zaznaczono, imię bojara należało najprawdopodobniej do polskiego zasobu antroponimicznego. Z kolei patronim
„Ивачевичемъ” ma ruską etymologię. Być może zatem takie połączenie imienia
i patronimu nie jest przypadkowe i świadczy o pochodzeniu Izbygniewa z mieszanego małżeństwa Rusina i Polki. Oczywiście jest to tylko hipoteza, którą
potwierdzić, jak i sprostować nie pozwala obecny stan źródeł.
Pierwsze informacje na temat Izbygniewa Iwaczewicza datowane są na rok
6660 (1152/1153)20. Wówczas książę kijowski Izjasław Mścisławowicz zorganizował wielką koalicję przeciwko swojemu rywalowi, władcy halickiemu Wołodymyrkowi Wołodarewiczowi, do której wciągnął książąt wołyńskich i króla
węgierskiego Gejzę II. Głównym obiektem ataku sojuszników stał się Przemyśl.
Wprawdzie, książę halicki próbował stawiać opór i bronić brodów na Sanie, lecz
przewaga koalicjantów była tak znacząca, że wojska Wołodymyrka poniosły całkowitą klęskę21. Jak informuje autor Latopisu kijowskiego, książę halicki „токмо
единъ оутече . съ Избъıгнѣвом̑ же съ Ивачевичемъ . в городъ Перемъıшль”22.
Ostatecznie konflikt został załagodzony drogą dyplomatyczną – Wołodymyrko
złożył przysięgę Izjasławowi i obiecał zwrócić szereg grodów, zdobytych przez
niego kilka lat wcześniej23. Opis tej kampanii zawierają także inne latopisy ruskie,
T. Skulina, Staroruskie imiennictwo osobowe, cz. 2, s. 72, 173.
Именной и географический указатель к Ипатьевской летописи, w: ПСРЛ, т. 2, Москва
1998, s. XV.
18
Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов, под ред. и с предисл. А.
Н. Насонова, Москва–Ленинград 1950, s. 64, 86, 268, 316.
19
Nazwa osobowa Iwacz pojawia się po raz pierwszy dopiero w 1186 r. w Nowogrodzie. Ibidem,
s. 38, 228. Znana była wyłącznie na Rusi, przede wszystkim w ziemi nowogrodzkiej.
20
Ипатьевская летопись, kol. 449.
21
Ibidem, kol. 446–449; Лаврентьевская летопись, s. 336–337.
22
Ипатьевская летопись, kol. 449. „i tylko sam jeden uciekł ze Zbigniewem Iwaczewiczem
do grodu Przemyśla”. Tłumaczenie za: Latopis kijowski. 1118–1158, przeł. E. Goranin, Wrocław
1995, s. 114.
23
Ипатьевская летопись, kol. 449–454; Лаврентьевская летопись, s. 337.
16
17
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zarówno wcześniejsze jak i późniejsze, ale większość z nich nie podaje żadnych
informacji na temat Izbygniewa Iwaczewicza24. Imię bojara spotkać można jedynie
na stronach Moskiewskiego zwódu latopisarskiego końca XV wieku25 i Latopisu
woskresieńskiego26.
Wydarzenia 1152 r. w ziemi halickiej i klęska Wołodymyrka pod Przemyślem
są dobrze znane w historiografii27, w związku z czym nie ma potrzeby raz jeszcze
ich analizować. Podkreślę tylko jeden istotny moment, dotyczący Izbygniewa
Iwaczewicza. Został on wymieniony obok swojego władcy jako jedyny, któremu
udało się uratować po klęsce wojsk Wołodymyrka nad Sanem, i przedostać się
razem z księciem do Przemyśla. Oczywiście w tym przypadku słów latopisarza
nie należy traktować dosłownie jakoby z całego wojska księcia halickiego ocalał
jedynie Izbygniew. Najwyraźniej chodziło tylko o najbliższe otoczenie Wołodymyrka. Jest to ważny fakt, pozwalający na przypuszczenie, że Izbygniew był
bliskim współpracownikiem halickiego Rościsławowicza.
Źródła nie wymieniają funkcji, jaką pełnił przy dworze swojego księcia. Wydaje się jednak, że można ją zrekonstruować. Przebywanie u boku księcia w czasie kampanii wojskowej oraz wyróżnienie przez latopisarza, pozwalają z dużą
wiarygodnością mówić, że należał do grona wyższych dowódców wojskowych.
Najprawdopodobniej był jednym z wojewodów Wołodymyrka.
Nie wiadomo dokładnie, jak potoczyły się losy Izbygniewa po śmierci Wołodymyrka Wołodarewicza, która nastąpiła niedługo po klęsce pod Przemyślem
(115328). Logiczne wydaje się, że od razu przeszedł na służbę do Jarosława, syna
Wołodymyrka, i był jednym z „Галичьскыӕ мужи”, którzy wsparli młodego
księcia i dowodzili oddziałami halickimi w bitwie pod Trembowlą w 1153 r.29
Takie przypuszczenie może potwierdzić kolejna wzmianka latopisarska o Izbygniewie, datowana na rok 6667 (1159/1160). Tym razem bojar halicki wymieniony
został w związku ze „sprawą Berładnika”. Wówczas Jarosław Wołodymyrkowicz
rozpoczął aktywne działania przeciwko swojemu głównemu rywalowi, byłemu
księciu dźwinogrodskiemu Iwanowi Rościsławowiczowi, znanemu jako Berładnik.
Ostatni w tym czasie znalazł schronienie przy dworze księcia kijowskiego Izjasława Dawidowicza. Żeby skłonić Izjasława do wydania Iwana, Jarosław uzyskał
24
Zob.: Лаврентьевская летопись, s. 336–337; Радзивилловская летопись, w: ПСРЛ, т. 38,
Ленинград 1989, s. 124; Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою
летописью, w: ПСРЛ, т. 9, Санкт-Петербург 1882, s. 192–193; Latopis hustyński, opracowanie,
przeł. H. Suszko, Wrocław 2003, s. 138. .
25
Московский летописный свод конца XV в., s. 55.
26
Летопись по Воскресенскому списку, s. 57.
27
Zob. np.: І. Шараневич, Исторія Галицко-Володимирской Русы оть найдавнейших времен
до року 1453, Львов 1863, s. 43; М. Грушевський, Історія України-Руси, т. 2, Київ 1992, s.
430–431; І. П. Крип’якевич, Галицько-Волинське князівство, Київ 1984, s. 75–76; Л. В. Войтович,
Галицько-волинські етюди, Біла Церква 2011, s. 337.
28
Л. Войтович, Княжа доба на Русі: портрети еліти, Біла Церква 2006, s. 333.
29
Ипатьевская летопись, kol. 466.
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wsparcie całego szeregu książąt ruskich: czernichowskiego Światosława Olgowicza,
smoleńskiego Rościsława Mścisławowicza, włodzimierskiego Mścisława Izjasławowicza, nowogrodzko-siewierskiego Światosława Wsiewołodowicza oraz króla
węgierskiego Gejzy II i książąt polskich. Wskutek działań dyplomatycznych księcia
halickiego, do Kijowa przybyło liczne poselstwo, reprezentujące wymienionych
władców, na czele z posłańcem Jarosława, Izbygniewem: „послаша послъı Киеву
къ Изѧславу Двд҃вичю. Ӕрославъ Галичьскии Избигнѣва . Ст҃ославъ Ѡлгович̑ Жирослава Иванковича . Ростиславъ и Мьстиславич̑ чема . Мьстиславъ
Изѧславичь . Жирослава Васильевича Ӕрославъ Изѧславичь . Ѡнофрьӕ .
Володи[меръ] Андрѣевича . Гаврила Васильевич̑ Ст҃о славъ Всеволодичь
Киӕнина . король мужа своего . и ѿ Лѧховъ мужь свои”30. Pomimo szeroko
zakrojonych starań, misja Izbygniewa nie doprowadziła do oczekiwanego skutku
i Izjasław Dawidowicz odmówił wydania Iwana Rościsławowicza księciu halickiemu31. Według ustaleń Nikołaja Bierieżkowa, w rzeczywistości wydarzenia te
miały miejsce w roku 1158/115932.
W odróżnieniu od opisu kampanii przemyskiej, latopisarz ruski w cytowanym
wyżej artykule nie podał patronimu Izbygniewa. Mimo tego raczej nie wypada
wątpić, że była to ta sama postać, co w artykule 6660 (1152/1153) r. Nietypowe
dla dwunastowiecznej Rusi imię posłańca, a także przynależność do dworu syna
Wołodymyrka, Jarosława, pozwala przekonująco utożsamiać go z Izbygniewem
Iwaczewiczem.
Tym razem latopisarz określił funkcje Izbygniewa – był posłem Jarosława do
władcy kijowskiego Izjasława Dawidowicza. Wybór Izbygniewa na reprezentanta
księcia halickiego pozwala przelać światło na jego rolę i znaczenie w otoczeniu
Jarosława. Jak już było zaznaczone, misja Izbygniewa miała na celu uzyskanie
zgody księcia kijowskiego na wysłanie do Halicza byłego księcia dźwinogrodskiego, Iwana Berładnika. Faktycznie Wołodymyrkowicz wymagał wydania w jego
ręce innego Rurykowicza, który na dodatek miał takie same prawa do części
ziemi halickiej co Jarosław. Przy okazji pamiętać należy, że nie była to pierwsza
podjęta przez Wołodymyrkowicza próba schwytania Iwana Rościsławowicza. Rok
wcześniej z taką misją do Kijowa wysłani zostali książę (?) Świętopełk i wojewoda Kosniatyn Sirosławycz „съ многою дружиною”, lecz wrócili do Halicza

30
Ibidem, kol. 497. „I posłali posły do Kijowa do Iziasława Dawidowicza: Jarosław halicki
– Zbigniewa [Iwaczewicza], Światosław Olegowicz – Żyrosława Iwankowicza, Rościsław
[Mścisławicz] i Mścisław Iziasławicz – Żyrosława Wasylewicza, Jarosław Iziasławicz – Onufrego,
Włodzi[mierz] Andrzejowicz – Gawryłę Wasylewicza, Światosław Wsiewołodowicz – Kijowianina,
król – męża swojego i od Lachów mężów ich”. Tłumaczenie za: Latopis kijowski. 1118–1158, s. 141.
31
Ипатьевская летопись, kol. 497. Zob. też: Л. В. Войтович, Галицько-волинські етюди, s. 194.
32
Н. Г. Бережков, Хронология русcкого летописания, Москва 1963, s. 170–171.
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bez Berładnika33. Niepowodzenie misji Świętopełka i Kosniatyna pokazało, że
osiągnięcie celu, który stawiał przed swoim otoczeniem Jarosław, wcale nie było
łatwe i wymagało od posła dużych zdolności dyplomatycznych. Umiejętności
mogły jednak nie wystarczyć, dlatego miały one być poparte wysoką rangą i statusem społecznym osoby wysłanej do Kijowa. Wydaje się zatem logiczne, że na
reprezentanta Jarosława wybrana była osoba odpowiadająca obu tym wymaganiom.
Powyższe rozważania pozwalają wysnuć wniosek, że w czasach misji kijowskiej
Izbygniew zajmował przy dworze halickim jedno z wyższych stanowisk (tysięcznik? wojewoda?) i należał do najbardziej wpływowych postaci w otoczeniu
Jarosława.
Po 1158/1159 r. latopisy ruskie nie podają więcej żadnych informacji na temat
Izbygniewa Iwaczewicza, co nie pozwala prześledzić jego dalszych losów. Nie
zachowały się także żadne informacje o powiązaniach rodzinnych bojara halickiego
– w źródłach nie występują osoby z patronimem Izbygniewicz, czy ewentualnie
Zbygniewicz z drugiej połowy XII czy nawet z pierwszej połowy XIII w.
Bardzo trudno też ustalić stan majątkowy Izbygniewa Iwaczewicza. Bez wątpienia, jako osoba z najbliższego otoczenia władcy Halicza, musiał posiadać znaczne
dobra w ziemi halickiej. Hipotetycznie poszukiwać ich można by w okolicach
stołecznego Halicza, gdzie zachowały się ślady całego szeregu grodzisk i dworów obronnych należących do bojarów halickich34 lub w okolicach Przemyśla,
z którym jest związana pierwsza wzmianka o Izbygniewie. Takie poszukiwania
jednak nastręczają ogromnych trudności, gdyż w absolutnej większości zarówno
nazwy tych grodów, jak i ich właścicieli nie odnotowano w źródłach pisanych czy
chociażby w ustnej tradycji.
* * *
Poświadczony źródłowo okres działalności Izbygniewa Iwaczewicza obejmuje
lata 1152–1158. Narracja latopisarska 6660 (1152/1153) r. pozwala uważać, że
wówczas należał do najbliższego otoczenia księcia halickiego Wołodymyrka Wołodarewicza i mógł być jednym z jego wojewodów. Opierając się na ustaleniach
Adriana Jusupovića35 można uważać, że w chwili objęcia stanowiska wojewody
miał już przynajmniej 25–27 lat, więc przyszedł na świat najpóźniej w połowie
33
Ипатьевская летопись, kol. 488. Szerzej o tej misji Kosniatyna, zob.: В. Нагірний, Чи
галицький воєвода Коснятин Сірославич був причетний до появи назви міста Снятина, w:
Галичина: науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис, вип. 33, Івано-Франківськ
2020, s. 30–39.
34
Śladów takich grodzisk w okolicy stolnego grodu ziemi halickiej zachowało się dużo, co
poświadczają dane archeologiczne, zob. np: В. И. Довженок, Селища и городища в окресностях
Галича, w: Краткие сообщения института археологи АН СССР, вып. 4, Киев 1955, s. 12–13;
Б. П. Томенчук, Галич і Мала Галицька земля ХІІ–ХІІІ ст. Історична топографія городищ,
Івано-Франківськ 2016.
35
A. Jusupović, Elity ziemi halickiej i wołyńskiej, s. 91.
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lat 20. XII w. Pochodzić mógł z ziemi przemyskiej, z mieszanego małżeństwa
rusko-polskiego. Wydaje się, że karierę polityczną rozpoczął przy dworze Wołodymyrka, jeszcze w okresie jego rządów w Przemyślu. Po śmierci księcia służył
jego synowi, władcy halickiemu Jarosławowi Wołodymyrkowiczowi. W 1158 r.
sprawował funkcje posła do Kijowa, po czym zniknął z kart źródeł. Data śmierci
Izbygniewa nie jest znana, można jednak domniemywać, że jego zgon nastąpił
nie wcześniej, jak w końcu 1158 r.
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pagans of Lithuania for their attacks on the lands of the Teutonic Order at the early stages of the
formation of the Grand Duchy of Lithuania, presented in the German chronicles of the 14th century. The author analyzes the nature of the punishment that befell the Lithuanians for the sacrilege
committed on the lands of the Order during the attacks, as well as the role of God’s intercession in
repelling such attacks.
Keywords: Grand Duchy of Lithuania, Christians, pagans, God`s punishment, military attacks,
mentality, chronicles.
Streszczenie
W artukule przedstawiono problem „Kary Bożej”, która dosięgła litewskich pogan za najazdy
na ziemie Zakonu krzyżackiego na początkowym etapie kształtowania się Wielkiego księstwa Litewskiego w przedstawieniu niemieckich kronikarzy XIV wieku. Przeanalizowano charakter kary,
ponoszonej Litwinami za świętokradztwo, poczynione w czasach najazdów, a także rolę wstawiennictwa Bożego przy odparciu ataków litewskich pogan.
Słowa kluczowe: Wielkie Księstwo Litewskie, chrześcijanie, poganie, Kara Boża, najazdy,
świtopogląd, kroniki

The study of the political history of the Grand Duchy of Lithuania of the
14 century is a controversial and quite a difficult task. The investigation of the
policy of its first rulers is complicated by the paucity and the debatable character
th

1
The article is the part of the author`s investigation within the BRFFI grant project (№ Г20М074, 2020–2022).
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of the information contained in the sources that have survived to these days.
Unfortunately, there are almost no Belarusian-and-Lithuanian annals describing
the rule of the first grand dukes of Lithuania that were created during their reign,
and the main data can be found in the later sources as well as in Old Russian and
European, in particular, German narrative traditions. In this regard the chronicles
created in the lands of the Teutonic Order and describing the relations with their
neighbors including the emerging Grand Duchy of Lithuania are considered to be
ones of the most descriptive and valuable sources. Of course one should take into
consideration the circumstances in which these narrations were created. Mostly it
deals with a very strong religious character of the sources, as well as the criticism
of the pagan Eastern state.
Moreover, while analyzing the Order chronicles of the 14th century one can`t ignore the great attention paid by the chroniclers to the military campaigns undertaken
by the Lithuanians in the lands of the Order, as well as to the reciprocal Christian
actions. While studying these attacks one should notice that there are many cases
when the pagans of Lithuania commit sacrilege in the Order lands and what is more
interesting – they are almost always punished for their criminal actions. But it is not
only the Order knights who revenge the Lithuanians for their attacks but the God.
Here we can speak about one of the most interesting and noteworthy characteristic
of the German chronicles relating to the pagan rulers and the inhabitants of the early
Grand Duchy of Lithuania. This is the phenomenon of „God`s punishment” that
befalls the Lithuanian pagans for their attacks on the lands of the Teutonic Order.
Of course the author takes into consideration the fact that the “God`s punishment” is a very complicated problem that has been studied by many generations
of historians, philosophers and especially theologians. In this regard it should be
pointed out that some particular issues of the phenomenon in its historical retrospective will be investigated in this study. As well the author would like to highlight
the use only of some of German chronicles to show the perspectives and general
outline of the issue taking into consideration the limited size of a scientific article
and opening the horizons for further study of this particular problem.
The main aim of the article is to study this phenomenon as well as to analyze
its similarity or originality in comparison with other narrative traditions describing
the attacks of the pagans. Among the questions that will be answered during this
investigation there are:
 the typical features of the pagan incursions into the Order lands and the main
types of crimes committed by the Lithuanians during their attacks;
 the description of God`s punishment given in the German chronicles of the
14th century;
 the analysis of the inevitability of such penalty (were all the crimes of the
pagans followed by punishment?);
 the comparison of God`s interference into people`s relations in Western and
Eastern-Slavic narrative traditions;
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 the analysis of the role of God`s punishment in the mentality of a medieval
person.
The main attention will be given to such Order chronicles as Die Altere Chronik von Oliva, Chronicon terrae Prussiae by Peter of Dusburd, Chronica nova
prutenica by Wigand of Marburg, as well as Chronicon Livoniae by Hermann of
Wartberge. A comparative analysis will be carried out using the information of the
Eastern-Slavic annals, for example, Laurentian Codex.
To start with, it is necessary to point out that the chronicles of the Teutonic
Order are ones of the most interesting and informative sources on the history of
the early Grand Duchy of Lithuania though they are characterized by the strong
Christian, or religious mentality of their creators. Besides the description of the
main events that took place in the Order or in the neighboring lands the chroniclers
gave their assessment of the main occurrences and their participants. At that the
main attention was paid to the reverence of faith and the church, its protection by
the rulers. That is the patronage of the church and religion. The opposition to the
pious monarch was the pagans. It was necessary to struggle against them to spread
the true faith2. That`s why in these chronicles we can find many examples of fights
between the Christians and the pagans (it means – between the true faith and the
evil). Moreover, the pagans of Lithuania and later the Grand Duchy of Lithuania
are described as savage, cruel and mean enemies. So the war against them is the
just cause sanctified by God.
Undoubtedly, the presence of such records in the Order chronicles can be
largely explained by the pro-Christian orientation of the texts, the attempt of their
creators to explain and justify the acts of the German knights in the neighboring
lands, as well as the position of the chroniclers in the Order hierarchy. Moreover,
the picturesque examples of „God’s punishment” are the eloquent testimonies of
the worldview of the Christian man of the medieval epoch, as well as a peculiar
reflection of the attitude of the European world to the pagan neighbors.
As it was mentioned above, the pagans of Lithuania are invariably represented
as evil and dangerous enemies who make sudden attacks, bring destruction and
devastation. But any evil is punishable. Therefore, the inevitable consequence of
their blasphemy is the heavenly punishment following their crimes against the
Christians.
There are different types of crimes committed by the Lithuanian pagans that
have been described by the chronicles. In this regard one of the most informative sources is Chronicon terrae Prussiae by Peter of Dusburg. One of the most
common things that are associated with the pagans are the sudden attacks of the
Christian lands accompanied by the damages and plunder: „et omnia edificial et
2
S. C. Rowell Pagans, peace and the Pope 1322–1324: Lithuania in the Centre of European
Diplomacy, „Archivum Historiae Pontificiae”, 1990, vol. 28, p. 63; see more about the conflict
between the Order and the Lithuanians: S. C. Rowell, Lithuania ascending: a pagan empire within
east-central Europe, 1295–1345, New York 1994.
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segetes cremavit, paucos Cristianos occidit, et modicum predam deduxit”3. These
attacks were usually associated with killing and capturing of the people: „post
multa damna ibidem facta in occisione et capcione hominum incendio et rapina”4.
But all this was typical of medieval society and the wars were usually accompanied with murders and taking prisoners. In this case one special type of killing
people can be distinguished. This is assassination of the Christians. Exactly this
crime is highlighted by the creators of the Order chronicles as one of the serious
consequences of the Lithuanian attacks. Thus Hermann of Wartberge describes
the events of 1329 when pagan troops attacked the lands near Peistele killing 400
Christians and capturing the rest of the citizens5. Similar information is contained
in Chronicon nova prutenica by Wigand of Marburg. According to it, in 1347
Lithuanians invaded the Luenenborg castle, burned up the cathedral, captured a lot
of inhabitants including women and ravaged the surroundings: „suburbium cum
ecclesia comburunt et multos captives, eciam mulieres educentes” and „quidquid
ibi inventum est, ut in aliis locis vastatum est”6.
But even that wasn`t the most serious crime against the Christians committed by the pagans of the Grand Duchy of Lithuania. There was something more
outrageous that shocked and aroused indignation of the chroniclers and caused
„God`s punishment”. Here we mean sacrilege – desecration of the cathedrals
and the holy relicts as well as the affront to God`s name7. The most picturesque
descriptions of such cases can be found in Chronicon terrae Prussiae. Peter
of Dusburg methodically and in great detail describes the damage caused by
the Lithuanians to the Christian objects of worship8. One of the most striking
examples is the case of 1298 when 140 pagans came to Straisberg, killed all the
people and the priest, captured women and children and damnified the church
property. Moreover, one of the assailants defecated in the church and thus desecrated the baptistery: „Hoc anno scilicet domini MCCXCVIII de Lethowia CXL
viri tam improvise irruerunt in die beati Michaelis in oppidum Straisbergk, quod
totum populum et unum sacerdotem occiderunt, mulieribus et parvulis captis
et preter verecundiam, quam aliis sacramentis fecerunt, unus purgando alvum
baptisterium defedavit”9.
3
Peter von Dusburg, Chronicon terrae Prussiae, in: Scriptores rerum Prussicarum, Bd. 1, ed.
by T. Hirsch, M. Töppen, E. Strehkle, Leipzig 1861, p. 151.
4
Ibidem, p. 155.
5
Hermanni de Wartberge, Chronicon Livoniae, in: Scriptores rerum Prussicarum, Bd. 2, ed. by
E. Strehlke, Leipzig 1863, p. 64.
6
Wigand von Marburg, Nowa kronika pruska, ed. by S. Zonenberg, K. Kwiatkowski, Toruń
2017, p. 236.
7
See more about the medieval Christian identity: M. Rasanen, G. Hartman, Relicts, identity
and memory in medieval Europe, Turnhout 2016. See more about the medieval Christian mentality:
G. Jaritz, Rituals, images and daily life: the medieval perspective, Berlin 2012.
8
Peter von Dusburg, Chronicon terrae Prussiae, p. 164.
9
Ibidem, p. 164.
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Vytenis is considered to be one of the most aggressive rulers of the Grand
Duchy of Lithuania. Described as a talented but cruel military leader in the Order
by narrative sources, he took part in many such campaigns. Moreover, we can
even say that the main part of all the cases of attacks on the Christian lands of
the Order and the crimes against the Christian inhabitants relate to the period of
his reign. One more vivid example can be found in Chronicon terrae Prussiae.
According to it, Vytenis invaded the land of Lencici, entered a church during the
service, killed 400 Christians (including the clergymen), captured many people,
pillaged the religious objects and desecrated them. Moreover, he burned down
the church and laid waste all the neighboring lands: „Eodem anno Vithenus filius
regis Lethowie cum octingentis viris intravit terram Polonie, et in die pentecostes,
dum in ecclesia Lunczensi canonici et ministry altaris et alii clerici cum solempni
ornate essent in processione, irruit hostiliter in eos, et in ecclesia CCCC hominess
cristianos trucidavit, clericos et prelates, quos voluit, captives secum duxit, omnem
ornatum, calices et alia vasa ecclesie ad illicitum usum pertrahebat in contemptum
dei, ecclesiam cum sacramentis redegit in favillam, depopulataque terra circum
adjacent factaque maxima strage in populo dei, tantam multitudinem deduxit captivam, quod cuilibet Lethowino in divisione cesserunt XX hominess cristiani”10.
Similar crimes are described in Die Altere Chronica von Oliva11, Chronicon
Livonia by Hermann of Wartberge12 and Chronica nova prutenica by Wigand
of Marburg13. While describing such actions of the Lithuanians troops and their
leaders, the chroniclers show all their negative attitude to the offenders against the
Christian religion and the true Christians. The opposition between the Christians
and the pagans is the key idea of these narrations.
Of course it would be impossible to imagine the crimes against faith that wouldn`t be punished. Here we can start the second part of our article – the problem of
„God’s punishment” that befalls the pagans after their crimes in the lands of the
Order.
The analysis of the chronicles shows two types of such consequences. The first
one is the revenge of the Christian knights that catch the pagans after their attacks
and defeat them. Here we can say that these Order detachments are considered to be
God`s hands that help justice to prevail. Moreover, during such actions the knight
troops are secured by God and stay unhurt, or at least have much fewer victims
in comparison with their enemies14. What is even more interesting is the fact that
even the pagan rulers could be punished after their crimes. Wigand of Marburg
describes the death of Vytenis and explains it as God`s chastening for his disrespect
to the true faith and the religious people. According to this fragment, the Lithuanian
Ibidem, p. 156.
Die aeltere Chronik von Oliva, B. 1, Leipzig, 1861, p. 710.
12
Hermanni de Wartberge, Chronicon Livoniae, p. 64, 72, 80.
13
Wigand von Marburg, Nowa kronika pruska, p. 129, 244.
14
Hermanni de Wartberge, Chronicon Livoniae, p. 96.
10
11
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duke captured a lot of Christians during his campaign and started to jeer at them
asking to bring him Corpus Christi, doubting the Lord`s strength and suggesting
they should change their religion to paganism. Having found about these words,
the other knights organized a revenge campaign and killed Vytenis. It was shown as
the God`s punishment for his sacrilege: “Unde christiani, audita tanta blasphemia et
suorum affliction et martirio, divina ordinatione collecto exercitu forti pergunt die
et nocte cum ordine vexillorum pretactorum et cum ymagine virgins de Holland,
et ordinatis aciebus in fervor belli mane paganorum exercitum circumdederunt,
quem ex omni parte invadunt, occident et capiunt. Rex eciam Wytan mala suscepit
vix fugiens interfectus esset et capite truncates manu cuiusdam fortis cruciferi in
vindictam mali, quod pridie perpetravit. Unde in campo Papelauken sic afflicti
et captive christiani soluti sunt. Et sic in vindictam blasphemie sacramento facte
pagani interfecti sunt et crudeliter proprio in sanguine inebriati. Quo percato leti
revertuntur in Prusziam, Deum glorificantes, a quo victoriam obtinuerunt, et multos
captives secum duxerunt”15.
Though Vytenis was killed with the help of God and his blessing, the real
subject of the penalty was a real man – the Order knight. But the second type of
„God`s punishment” was more sacral and meant a miracle, intercession of the
Lord. The information about God`s intercession is contained in Die Altere Chronik
von Oliva when describing the events of 1348 – the attack of the Order troops in
the Lithuanian lands: „Et in conflict beata Maria protexit visibiliter Christianos
[…] Et in hoc potissime auxilium beatae Virginis potuit perpendi, quod glacies
in quodam fluvio Strawa profundo rupta fuit sub Paganis, et submerse fuerunt tot
inimici crucis, quod Christiani supra eorum cadaver sicco pede transierunt et per
glaciem aliquovis cum impetus transiverunt, eiusdem tamen fluvii glacie integra
permanente”16. Thus, it was thanks to the intercession of the Virgin Mary that
this successful campaign was accomplished, and the pagans suffered a well-deserved heavenly punishment – plunged into the cold waters of the river. A similar
description can be found in Chronicon terrae Prussiae. The author connects the
salvation of a small detachment at the castle of Unigeda and their victory over a
huge army of the pagans with the help of God who blessed them during the fight:
„Ecce quomodo unus persequebatur mille et duo fugabant decem milia. Nonne
ideo, quia dues suus vendidit eos, et dominus conclusit eos?”17. The God helped
the Christians not only to punish or to kill the pagans but to evade the danger:
„sicque fraters salvi dei gracia sunt reversi. Ecce quomodo angustie fratribus
errant undique, sed dues, qui in se sperantes non derelinquit, ipsos de hujusmodi
internecionibus misericorditer liberavit”18.
Wigand von Marburg, Nowa kronika pruska, p. 130.
Die aeltere Chronik von Oliva, p. 724.
17
Peter von Dusburg, Chronicon terrae Prussiae, p. 157.
18
Ibidem, p. 156.
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The most picturesque example of „God`s punishment” again relates to Vytenis`
reign and his campaign. But if in the previous fragment we highlighted the natural
character of the punishment – his murder by a real man – this case is connected
with a miracle. In this abstract Vytenis came to the Barten land, captured the
Christians and asked them where their God was, why he didn`t help them. The
next day something strange happened. When Heinrich von Plotzke came to help
the Order troops, the pagans felt strange fear, their hearts were so weak that the
Lithuanians were not able to fight anymore and ran away. Some of them were
caught and killed, the rest – were drowned, hanged or died because of hunger in
a virgin forest. The pagan king hardly escaped but as far we know he also would
have been punished soon: „Et ecce rex iste blasphemus nominis Jesu Cristi, dum
venire in solitudinem ad terram Barthensem in campum dictum Woyploc, mente
effrenatus gloriabatur, quasi potens in potencia exercitus sui, nunquam recogitans
potestatem dei, et sit ad Cristianos captos, qui ligati astiterunt ibi: ubi est deus
vester? Quare non adjuvat vos, sicut dii nostril auxiliati sunt nobis nunc et altera
vice? Cristiani ingemiscentes tacuerunt. Sequenti die i.e. VIII idus Aprilis frater
Henricus de Ploczke magnus commendator et CL fraters cum multo populo advenerunt et invenerunt regem et suum exercitum undique indaginibus vallatum, et
in primo congress Lethowini LX viros cristianos interfecerunt; sed dum viderent
fratres cum suo vexillo et multitudinem copiosam armatorum sequentem, irruit
super eos pavor et adeo emarcuit cor eorum, quod non habebant ultra virtutem
resistendi; unde quasi in ictu oculi rejectis armis omnes terga verterunt. Extunc
fratres cum suis insequentes, percusserunt eos plaga magna, sic quod rex cum
paucis vix evasit, alii gladio trucidati sunt, quidam submerse, ceteri in solitudine
consumpti inedia vel pre dolore se suspendentes perierunt. Mulieres eciam cristiane,
que capte ibi fuerant, dum vidissent sibi de cello victoriam venisse, immemores
fragilitatis sexus sui irruentes repente in Lethowinos, qui eas custodiebant modo,
quo poterant, occiderunt. In memoriam hujus gloriose victorie et ad laudem et
gloriam Jesu Cristi fratres claustrum sanctimonialium in civitate Thorun fundantes
donis magnificis dotaverunt”19.
One more case that was explained by the miracle, or „God`s punishment” is
the victory of the Christians in the battle on the Streva river. Due to the Lord`s
intercession the Order knights were able to cross the thin ice of the river and
killed thousands of the enemy soldiers: „Pagani subsidium fuge querebant, pulsi
a christianis, ubi in dicto flumine multi visi sunt mortui Rutenorum et aliorum in
numero 18000, quum domino placuit, ut christiani triumpharent, specialiter ////--virgini Mariae, cuius ymago in vexillo hospitum eleganter depicta erat, de cuius
intervencione venit Victoria ista. Notanter accidit, quod christiani illesi pertransierunt glaciem fragile et sicco pede super occisis et submerses; et sic terminatum
est hoc bellum Lithwania iuxta flumen Streben. Dicta Victoria ex speciali gratia
19

Ibidem, p. 176–177.
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indulta est christianis, quum magister Dusemer cum preceptoribus voverat redder
Deo laudes et claustrum edificare, ut factum est // in Konigsberg”20.
So it was God`s, Holy Mary`s blessing that helped the Christians to win the
battles or to escape in case of danger: „Qui de tanta prosperita te confisus rediit
iterate, et congregate magna praeda hominum dum abiret, insecuti fuerunt eum
demine cum fidelibus Christianis et occiderunt paene totune exercitum ejus, et ipse
cum paucis vix evasit; Christiani vero, per gratiam Dei omnes salvi, cum laudibus
et gratiarum actionibus captives omnes reduxerunt”21.
The Christians were grateful for it, praised God and promised to construct
monasteries and churches for the greater glory of the true faith, the true religion.
They knew that evil would be punished and their efforts to protect their worldview
would be successful.
But one more detail of the data of the chronicles is worth the reader`s attention.
Though the main information concerning „God`s punishment” was connected
with the attacks of the pagans of the Grand Duchy of Lithuania, there were some
cases when God`s anger befell the Order knights. It always deals with apostasy.
In this regard we can make the conclusion that for a true Christian it was even
worse that the crimes committed by the pagans as well as their attacks. There is a
very vivid description in Chronicon terrae Prussia. It is characterized by a very
strong symbolism and tells the story of the man who ran away after his apostasy,
was captured, killed and torn to pieces by a dog who ate his heart that was known
for its betrayal and insidiousness: „Quem sic interfectum canis ejus diris morsibus
est aggressus, et aperiens latus ejus sinistrum, core jus, quod tot prodicionum et
fraudum conscium fuit, de corpora extraxit, et in presencia Cristianorum plurium
devoravit”22.
It means that the phenomenon of „God`s punishment” is quite a complicated
thing. The analysis of the German chronicles of the mentioned above period shows
that mostly it deals with the attacks of the pagan troops of Lithuania and then Grand
Duchy of Lithuania though it can be related to the crimes against religion committed by the Order knights in case of their apostasy. It allows to make a conclusion
that for the medieval Christian chronicler the most important criterion of relations
„friend – enemy”, „good – evil” was not only the policy itself but respect to the
faith, God and the relics. Otherwise there was the threat to the universal order as
well as to the foundations of the Order structure. In this case God should have
punished „the criminals” to avoid the mess23.
Wigand von Marburg, Nowa kronika pruska, p. 244.
Die aeltere Chronik von Oliva, p. 710.
22
Peter von Dusburg, Chronicon terrae Prussiae, p. 147.
23
Б. Н. Флоря, Два портрета идеальных правителей на страницах Хроника Галла Анонима,
in: Анфологион. Власть, общество, культура в славянском мире в Средние века. К 70-летию
Бориса Николаевича Флори, Москва 2008, p. 36. See also: M. Kosman, Od chrztu do chrystianizacji:
Polska – Ruś – Litwa, Warszawa 1992.
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One should point out that the idea of „God`s punishment” wasn`t unique and
can be found in earlier narrative sources including the Eastern-Slavic ones. It
wasn`t always connected exactly with the opposition between the Christians and
the pagans but mostly concerned the inviolability of the ruler`s power.
A striking example of it is the event from Old-Russian history, described in the
annals and related to the expulsion of Izyaslav from Kyiv and the imprisonment
of Vseslav Bryachislavich, the Prince of Polotsk in his place. After their act the
citizens of Kyiv doubted the legitimacy of their actions and waited for a possible
divine anger, which did not take long. To take revenge on the rebellious citizens,
Izyaslav organized a campaign to Kyiv that made Vseslav flee24. After these events,
their doubts grew into the belief that any attempt to encroach on the sacred figure
of the prince would certainly be punished25. Moreover, this case was not an isolated
one, and similar events, carefully recorded by the chroniclers, only confirmed the
confidence of society in the inviolability of the prince’s position as a ruler, chosen
and seated on the throne by God himself.
The source of these ideas can be found in the concept of the divine origin of
power that has been used both in Rus` and Europe for a long time26. This implied
several ideas. Firstly, it significantly raised the authority of the ruler in the eyes of
society. Secondly, it claimed the divine origin of the ruler, emphasizing that only
God can grant or take away the throne; it is not given to ordinary people. In case of a
seizure of power, the population would expect misfortunes, if not in this world, then
in another27. So if the land was ruled by true rulers, it was forgiven many faults but if
not – the estate would be punished by God: „аще бо кнѧзи правьдиви бъıвають в
земли . то многа ѿдаютсѧ согрѣшеньӕ [земли]. аще ли зли и лукави бъıвають
. то болше зло наводить Бъ҃ на землю. понеже то глава єсть земли”28.
Later the idea of God`s interference in the people`s affairs developed and spread
not only to the power and its assumptions but to everything that was connected with
the land and true faith. Analyzing the messages of the chronicles one can notice
that with time the ides of „God`s punishment” was transformed from the idea of
the penalty for the ruler`s disrespect to the punishment for everything that could
be dangerous for the faith, for God or for the fixed worldview.
24
Лаврентьевская летопись, in: Полное Собрание Русских Летописей [hereafter: ПСРЛ],
т. 1, Москва 1962, pp. 167–174; Ипатьевская летопись, in: ПСРЛ, т. 2, Санкт-Петебург 1908,
pp. 156–163.
25
В. В. Пузанов, Древнерусская государственность: генезис, этнокультурная среда,
идеологические конструкты, Ижевск 2007, p. 360. See also: G. Klaniczay, The uses of supernatural
power: the transformation of popular religion in medieval and early-modern Europe, Princeton 1990.
26
Ж. Дюби, Европа в средние века, Смоленск–Минск 1994, s. 148–149; J. W. Bernhardt,
Itinerant kingship and royal monasteries in early medieval Germany (936–1075), New York 1993,
p. 49.
27
Я. Н. Щапов, Очерки русской истории, источниковедения, археографии, Москва 2004,
p. 100.
28
Лаврентьевская летопись, p. 139; Ипатьевская летопись, p. 115–117.
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The Laurentian Codex contains some fragments that deal with the topic of
this article. It also describes the relations with Lithuanians as well as with other
non-Christian troops (for example, the Polovtsy). For example, it was exactly
„God`s punishment” that helped the Russian army to win the enemy departments that brought so much evil to the Christian lands of Rus`: „и Половець
безбожнъıх̑ множство избиша . а инѣхъ загнаша . и тако измроша оубиваѥми
гнѣвом̑ Бжьимь . и прчс̑тъıӕ ѥго Мт҃ре . много бо зла створиша ти ѡканнии
Половци Рускои земли . того ради всемлс̑твъıи Бъ҃ хотѧ погубити . и наказати
безбожнъıӕ сн҃ъı Измаиловъı Куманъı . ӕко да ѿмьстѧть кровь хрс̑ьӕньску”29. It
was also the God who helped the Russian princes to win the Lithuanians in the
beginning of the 13th century: „кнѧз̑ же Ӕрославъ помоливъсѧ Бу҃ и поѣха на
нь . сступившим̑ же сѧ полком̑ . побѣгоша погании . и кнѧз̑ же Ӕрославъ
силою крс̑та чс̑тнаго . и млт҃вою ст҃оє Бц҃и . и архн҃гла Михаила и Гаврила .
гна по них̑ . ѡвъıх̑ изби . а инъıх̑ изъима . и кнѧзи ихъ изъима . а полонъ весь
ѿӕ . и бъıс̑ радо велика по всѣм̑ землѧм̑ тѣмъ . свобоженъıм̑ имъ ѿ поганъıх̑ .
бъıс̑ миръ потом̑ на многа лѣта”30.
These examples are not unique but they show us that God`s help and blessing
as well as his punishment were ones of the initial ideas of the medieval worldview.
In the forming state they were considered to be the main regulative mechanisms
that controlled society. In fact the chroniclers of that time created the world picture
not only describing the events but giving them their own judgment. Of course it
could be done only according to the norms and traditions that prevailed in their
surroundings. God was one of the most influential and powerful beings that could
interfere in people`s life, show his approval or disapproval to the inhabitants and
even their rulers and punish them in case of disrespect or offence against the order and the rules. For the medieval epoch the concept of „friends – enemies” is
characteristic. And the most negative figures are the pagans in this regard. They
are out of the Christian circle, they bring the destruction and death to the Christian
people, they disturb the peace that has been created and kept for a long period of
time. As the main regulative force of society in the medieval epoch was religion,
it is logical that it was God who was supposed to punish them for their crimes, if
not with his own hands, then with the help of real people.
Speaking about the German chronicles of the 14th century one should understand that they were created in the circumstances of particular political realities
including constant conflicts with the pagans of Lithuania that had continued for
more than a century. Thus, attacks on the Christian lands of the Order, as well as
sacrilege against church relics and believers, are one of the key subjects of the
Order chronicles of the 14th century. But as we have mentioned above, all the crimes
should be punished. So the key feature of these sources is the vivid descriptions of
29
30

Лаврентьевская летопись, p. 446.
Ibidem, p. 448.
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„God’s punishment”, which invariably follows the crimes of the pagan Lithuanians
against the Christians of the Order. Undoubtedly, this is explained by the pro-Order, pro-Christian orientation of the texts, but at the same time, it serves as a vivid
reflection of the worldview that reigned in the Christian spiritual environment of
the European world of this period.
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Abstract
The aim of this article is to present an outline for a greater project, namely the collecting of Péter
Koháry’s (1564–1632) correspondence and other sources of his life and with the help of them to
show his role in Habsburg–Ottoman diplomatic affairs and in the Hungarian military administration,
furthermore, to write his biography. More precisely, this article aims at summarizing the main steps
of his life and showing the partial results of the collection of his correspondence (e.g. elaboration
of these letters and their quantitative analysis). Non-exhaustive, the first steps of the analysis show
the most important parts of Koháry’s network of relations, as well as the most intensive periods of
his activity, besides the gaps in his already collected correspondence.
Keywords: Péter Koháry, Peace Treaty of Szőny (1627), territorial negotiations at Szécsény
and Buda (1628–1629), Habsburg–Ottoman diplomatic affairs, quantitative analysis of a collection
of an exchange of letters
Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie zarysu większego projektu, jakim jest zebranie korespondencji
Pétera Koháry’ego (1564–1632) oraz innych źródeł odnoszących się do jego życia. Materiały te są
kluczowe w ukazaniu jego roli w stosunkach dyplomatycznych pomiędzy Habsburgami i Osmanami oraz w węgierskiej administracji wojskowej. Ostatecznym celem autora jest napisanie biografii
∗
The research related to this paper was supported by the Ministry of Human Capacities
(Emberi Erőforrások Minisztériuma) through a grant (code nr. 20391-3/2018/FEKUSTRAT;
TUDFO/47138-1/2019-ITM), by the Bilateral State Scholarship subsidised by the Tempus Public
Foundation (Tempus Közalapítvány, Államközi Ösztöndíj). This paper is written as a contribution
of the Interdisciplinary Centre of Excellence, the Department of Medieval and Early Modern Hungarian History (Faculty of Humanities and Social Sciences) (University of Szeged), MTA–SZTE
Research Group of the Ottoman Age. I am grateful to Sándor Papp (Head of the MTA–SZTE
Research Group of the Ottoman Age) who provided useful pieces of advice during the research
process and writing of this study. Furthermore, my thanks go to Krisztina Juhász, Hajnalka Tóth,
János Szabados, Gábor Kármán, András Péter Szabó, István Szalma, Gergely Brandl and Csaba
Göncöl for their help and sharing with me not just their useful experiences and advice, but sources
collected by them. I am also grateful to Zoltán Cora for the proof-reading of this paper.

26

GELLÉRT ERNŐ MARTON

Koháry’ego. Artykuł ma na celu podsumowanie głównych etapów życia węgierskiego magnata w
oparciu o częściowe efekty badań (opracowanie wybranych listów i ich analiza ilościowa). Chociaż
prace są dopiero na początkowym etapie, to można pokusić się o rekonstrukcję sieci relacji Koháry’ego, a także najbardziej intensywne okresy jego działalności.
Słowa kluczowe: Péter Koháry, traktat pokojowy w Szőny (1627), negocjacje terytorialne w
Szécsény i Budzie (1628-1629), sprawy dyplomatyczne habsbursko-osmańskie, analiza ilościowa
korespondencji

At the beginning of the 17th century the Peace Treaty of Zsitvatorok (1606)
created a relatively peaceful situation between the Habsburgs and the Ottomans.
With this pact a new chapter began in the history of the Habsburg–Ottoman peace
treaties. From a methodological and chronological point of view, the treaties of
1606–1664 could be mentioned as the fourth category of these peace treaties.1
During the 17th century (from 1606 to 1699) there were 18 peace treaties made
between the Ottomans and the Habsburgs, from these 5 were in Hungarian venue, on the Hungarian borderland, close to Komárom (1606, 1618, 1625, 1627,
1641/42).2 One could see the Peace Treaty of Zsitvatorok as a turning point in
the Habsburg–Ottoman relationship, as after 1606 the Habsburg and the Ottoman
Emperors recognized each other as equal parties.3
An important figure of this period was Péter Koháry who came from the lower
state administration and became a loyal military and diplomatic representative of
the king and the Kingdom of Hungary.
Baron Péter Koháry of Csábrágh held his military and later diplomatic offices
from the time of the Long Turkish War (1591/93–1606) to the end of the first
third of the 17th century (1632). From the point of view of the Habsburg–Ottoman
diplomacy he contributed to the peace talks at Szőny (1627) and played a decisive
role during the territorial negotiations at Szécsény and Buda (1628–1629). But his
career and role were not confined just to these episodes. He was in office as the
vice-captain of Érsekújvár (present day Nové Zámky, in Slovakia) and vice-general
1
In line with the characteristics and the diverse methodological toolbar of these peace treaties
the following five categories were set up by Sándor Papp: 1) from the beginning of the 15th century till 1519; 2) 1528–1540; 3) from 1540 to the outbreak of the Fifteen Years’ War (or the Long
Turkish War, from 1591/1593 till 1606); 4) from 1606 (the Peace Treaty of Zsitvatorok) to 1664; 5)
From 1664 (the Peace Treaty of Vasvár) to 1791 (Treaty of Sistova). For further details about these
categories, see: S. Papp, ‘Az Oszmán Birodalom, a Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia
kapcsolattörténete a békekötések tükrében (Vázlat és adatbázis)’ [The History of the Relations of
the Ottoman Empire, the Hungarian Kingdom, and the Habsburg Monarchy in the Light of the Peace
Treaties (draft and database)], Aetas, 33/IV (2018), pp. 86–99.
2
Komárom is an existing city in Hungary today. For more about the common features of these
negotiations, see: S. Papp, ‘Az Oszmán Birodalom […]’, pp. 91–92, pp. 95–99.
3
G. Brandl – Cs. Göncöl – K. Juhász – G. E. Marton – J. Szabados, ‘Kommunikáció és híráramlás.
A Habsburg-oldal tárgyalási stratégiája az 1627. évi szőnyi békekötés során’ [Communication and
Information Flow. The Negotiation Strategy of the Habsburg Party during the 1627 Peace Treaty of
Szőny], Aetas, 33/IV (2018), p. 110.
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of the border-fortress zone of the Cisdanubian district and mining region4 from
1611 to 1632. One could find several data concerning his life and activity5 but
the monographic elaboration of his life and correspondence has not been done so
far. It is worth mentioning that the articles which mentioned him contained some
inaccurate and incorrect information. Not just the 19th-century publications contain inaccurate data, but unfortunately some of them are repeated in 21st-century
works, especially with regard to his wives and the year of his death. That is why
it is worth collecting and assessing basic information on his life.
Péter Koháry was born in 1564 at Léva (present day Levice, in Slovakia).6 His
parents were Kata Jákóffy and Imre Koháry.7 He started his career as notary of Hont
4
In Hungarian: Dunáninneni kerületi és bányavidéki végvidéki főkapitány-helyettes. In Latin:
supremus vicecapitaneus/vicegeneralis partium regni Hungariae Cisdanubianarum et confiniorum
antemontanorum supremus vicecapitaneus. G. Pálffy, ‘Kerületi és végvidéki főkapitányok és főkapitány-helyettesek Magyarországon a 16–17. században’ [Borderfortress-captain-generals, District-captain-generals and Vice-captain-generals on the Hungarian Frontier of the Habsburg Empire
in the 16th and 17th Centuries], Történelmi Szemle, 39/II (1997), p. 271.
It is worth mentioning that Cisdanubia means the eastern part of present-day-Slovakia. The territory to
the other side of the River Danube is called Transdanubia. The origin of these denominations is the following: in the distant past people thought that all the areas in Hungary north of the Danube are “Cis” and south
of the river are “Trans” because they did not know about the Danube Bend (Dunakanyar in Hungarian).
5
See (non-exhaustive collection): A. Komáromy, ‘Koháry Péter érsekújvári kapitány levelei Thurzó
György nádorhoz 1611–1616’ [Letters of Péter Koháry, the Captain of Érsekújvár to Palatine György
Thurzó 1611–1616], Hadtörténelmi Közlemények, 12 (1911) pp. 77–109; G. Brandl – Cs. Göncöl – K.
Juhász – G. E. Marton – J. Szabados, ‘Válogatott források az 1627. évi szőnyi békeszerződés történetéhez’
[Selected Sources to the History of the 1627 Peace Treaty of Szőny], Lymbus, 15 (2017), footnote nr. 16,
p. 155; Brandl – Göncöl – Juhász – Marton – Szabados, ‘Kommunikáció és híráramlás […]’, p. 120; G.
Brandl – Cs. Göncöl – K. Juhász – G. E. Marton – J. Szabados, ‘Kommunikation und Nachrichtenaustausch – Verhandlungsstrategie der habsburgischen Seite bei der Friedensverhandlung von Szőny 1627’,
Chronica, 19 (2019), pp. 133–134; A. Mocsáry, Nemes Nógrád vármegyének históriai, geographiai és
statistikai esmertetése. I–IV. [Historical, Geographical and Statistical Description of Noble Nógrád County], Pest, 1826, III., passim; I. Zichy (count), ‘Ki volt Koháry Péter gyermekeinek édesanyja?’ [Who was
the Mother of Péter Koháry’s Children?]’, Turul, 57/III–IV (1943), pp. 81–82; I. Nagy, Magyarország
családai czimerekkel es nemzedékrendi táblákkal [Families of Hungary with Their Coats of Arms and
Genealogical Tables], I–XIII, Pest 1853–1867, VI, pp. 288–294; E. Reiszig, A Koháryak (Richter Ede
adatainak felhasználásával) [The Kohárys (With Using Ede Richter’s Data)], In: S. Borovszky (Ed. in
ch.), Magyarország vármegyéi és városai. Hont vármegye és Selmeczbánya sz. kir. város [The Counties and the Cities of Hungary. Hont County and the Free Royal Town of Selmecbánya], pp. 454–477.
mek.oszk.hu/09500/09536/html/0011/21.html (Accessed: May 30, 2020); E. Arany, ‘A Koháry család
felsőmagyarországi uradalmi építkezéseiről, különös tekintettel a hontszentantali Koháry-Coburg kastély
18. századi építéstörténetére’ [Contributions to the Manorial Constructions of the Koháry Family in Upper
Hungary with Special Regard to the History of the Architecture of the Koháry-Coburg Manor-house from
Hontszentantal (Svätý Anton/Antol, Slovakia) in the 18th Century], In: A. Tüskés (Ed in ch.), Ars Perennis.
Fiatal művészettörténészek II. konferenciája [2nd Conference of Young Art Historians], Budapest, 2009, pp.
97–102; J. Illésy, Gróf Koháry István élete és munkái [Count István Koháry’s Life and Works], Karcag,
1885, passim; É. Szirácsik, Gazdálkodás a Koháryak Nógrád vármegyei központú birtokain (1647-1731)
[Economy of the Koháry Family’s Estates in Nógrád County (1647-1731)], Budapest, 2017.
6
Ede Reiszig jr. wrote it based on the notes of his family archive and on a document from the
year of 1578 of the Audit-house of Nyitra, which strengthen this data. E. Reiszig, A Koháryak […].
7
Imre Koháry was Kata Jákóffy’s first husband. Imre Koháry died before 1575 (after 1575 she
was Ferenc Beciczky’s wife, after 1579 Miklós Onory was her husband, in order the third. I. Nagy,
Magyarország családai […], V., 286–288.
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County, but shortly after he changed the pen to the sword. After the outbreak of the
Fifteen Years’ War (or Long Turkish War)8 he fought at the siege of Fülek (1593), Esztergom (1595),9 and at the battle of Mezőkeresztes (1596), later he even participated
in recapturing the fortress of Győr.10 At the time of the Peace Treaty of Vienna (1606)
Koháry was among the royal commissioners.11 In 1608 he was a member of the delegation which, led by Archduke Matthias, brought the Holy Crown back to Hungary from
Prague.12 In 1611 Péter Koháry was appointed as the vice-captain of Érsekújvár and
vice-general of the border-fortress zone of the Cisdanubian district and mining region,
as it has been mentioned above. His appointment happened at the express request of
the Palatine of Hungary, Count György Thurzó (in office: 1609–1617).13 In 1613 he
was delegated as a royal envoy to the court of Gábor Báthory (Prince of Transylvania,
1608–1613). Later, On February 15, 1616, Péter Koháry got the title of baron. One
could find baron Koháry among the commissioners at the time of the peace negotiations
in Komárom (1618). Next year (1619) he fell into the hands of Prince Gábor Bethlen
(Prince of Transylvania, 1613–1629) after the troops of Érsekújvár capitulated. It was
only in 1621 that Koháry was released. As it has been mentioned above, he played a
role at the time of the so-called first Peace Treaty of Szőny (1627). He was added to
the commissioners, after the death of Mózes Cziráky, upon the proposal of Palatine
Miklós Esterházy (Palatine of Hungary, 1625–1645).14 At the time of the territorial
negotiations at Szécsény and Buda (1628–1629) Péter Koháry was enlisted among
the negotiators as the head of the delegation.15
However, some questions arose concerning some of his life’s and career’s data. In the
historical literature one could find different pieces of information about the names of his
wives, who the mother of his children was, and about the date of his death. Because of
these mismatching data one could be confused. Thus, it is worth examining these issues.
First, the circumstances of his death should be looked at. In the 19th century
Iván Nagy in 186016 and János Illésy in 188517 discussed it. In their works they
8
For the Fifteen Years’ War, see more: S. L. Tóth, A mezőkeresztesi csata és a tizenöt éves háború
[The Battle of Mezőkeresztes and the Fifteen Years’ War], Szeged, 2000.
9
A. Komáromy, ‘Koháry Péter […]’, p. 77.
10
E. Reiszig, A Koháryak […].
11
A. Komáromy, ‘Koháry Péter […]’, p. 77; E. Reiszig, A Koháryak […].
12
A. Komáromy, ‘Koháry Péter […]’, p. 77.
13
Komáromy wrote that Koháry was appointed as captain of Érsekújvár, but the captain was
János Draskovich from 1611 to 1613. A. Komáromy, ‘Koháry Péter […]’, p. 77; G. Pálffy, ‘Kerületi
és végvidéki főkapitányok […]’, p. 271.
14
Brandl – Göncöl – Juhász – Marton – Szabados, ‘Kommunikáció és híráramlás […]’, p. 120.
15
J. Stessel, ‘Adatok az 1628. évi szécsényi alkudozás történetéhez I–II’ [Data to the History
of the Negotiations of Szécsény in 1628, I–II], Magyar Történelmi Tár, 3 (1902), pp. 430–452,
pp. 481–510; G. E. Marton, ‘On the Question of the Negotiations Between the Habsburgs and the
Ottomans at Szécsény and Buda (1628) through Palatine Miklós Esterházy’s Letter to the Head of
the Hungarian Negotiators’, Rocznik Przemyski, Historia z. 1 (22), 55 (2019), pp. 79–91.
16
I. Nagy, Magyarország családai […], VI., p. 288.
17
J. Illésy, Gróf Koháry István […].
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wrote about Péter Koháry who was on the stage of history until 1629. They did not
mention that Péter Koháry died, only that there were not any further data available
about him. Erzsébet Arany in 2010 – based on Illésy’s book – repeated this. Éva
Szirácsik in her highly esteemed book on economic history,18 which explores the
economy of the Kohárys’ estates, wrote that Péter Koháry lived between 1564 and
1629. Pál Jedlicska cited two documents in 1910 about the death of the vice-captain
of Érsekújvár.19 On May 6, 1632, the Hofkriegsrat (Aulic War Council) notified
István Pálffy of Koháry’s death. On May 7, András Izdenczy wrote to Pál Pálffy
about the vice-captain’s death. Furthermore, the latest recorded letter in the database of Péter Koháry’s correspondence sent by him is dated to March 30, 1632.20
Secondly, the question also arises who his wives were and who the mother
of his children was. János Illésy21 and Iván Nagy22 claimed that Koháry’s wife
was Borbála (Bora) Kazy. Based on these works Éva Szirácsik stated the same.23
Count István Zichy summarized this question in an article in 1943.24 Iván Nagy
also mentioned that in another genealogic table one could find Borbála Balassa
(or Balassy) as his wife. Nagy discredited this, because in the Balassa family
tree only Judit Balassa could be found. (Here we should note that Judit Balassa
was the wife of István Koháry I, Péter’s son.25) In 1907, on the basis of archival
sources, Reiszig Ede argued that Borbála Balassa was Péter Koháry’s wife.26 In
his opinion Borbála Balassa was the mother of István Koháry I. Zichy mentioned
that in 1803 Count Ferenc Zichy asked for information from the Koháry-Coburg
family’s archive about his ancestors and got a letter that included copies of 9 documents testifying that Péter’s first wife was Regina Vethle (or Wethle). Indeed,
based on the testament of Balassa Borbála (1637) and Péter Koháry (1626) and the
afore-mentioned other documents Zichy concluded that Regina was the mother of
Péter’s children (István I, Magdolna, Kata).
All in all, one could clearly see that these questions are too complicated to assess
on the basis of 19th-century literature. Therefore, this not too short biographical
outline hopefully showed the importance of researching and writing vice-captain
baron Péter Koháry’s biography based on a wider source base.
É. Szirácsik, Gazdálkodás a Koháryak […], p. 25.
P. Jedlicska (Ed.), Eredeti részek a gróf Pálffy-család okmánytárához 1401–1653 s gróf Pálffyak
életrajzi vázlatai [Original Parts to the Count Pálffy Family’s Cartulary 1401–1653 and Drafts of
Biographies of the Count Pálffys], Budapest, 1910, nr 198. and 199. pp. 103–104.
20
From István Pálffy to Péter Koháry, in Érsekújvár. ÖStA HHStA, Fa. Pálffy, Kt. 11., A. I., Lad
V., Fasc. 1-4; Fasc. 3. Fr. 75.
21
J. Illésy, Gróf Koháry István […], p. 50.
22
I. Nagy, Magyarország családai […], VI., pp. 289–290.
23
É. Szirácsik, Gazdálkodás a Koháryak […], p. 25.
24
I. Zichy (count), ‘Ki volt Koháry […]’
25
I. Nagy, Magyarország családai […], VI., p. 291
26
Borbála Balassa’s (or Balassy) first husband was János Kaszaházi Joó and the second one
was Péter Gregoróczy.
18
19
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The second part of this article discusses the research into his exchange of letters. As
it has been mentioned above, a collection of his correspondence has not been published
yet, only a few parts of it are available and the only systematic collection which focuses
on Péter Koháry was published by András Komáromy in 1911.27 It contains 30 letters.
In 2020 other parts of Koháry’s correspondence were published by the author
of this article.28 It contains 14 letters which were addressed to Péter Koháry by
the Esterházys (in 13 cases the sender is Miklós Esterházy, in one case it is Pál
Esterházy).29 These letters can be found in the Koháry-Coburg family’s archive.30
Additionally, it is worth mentioning one further source collection, namely József
Stessel’s work (‘Adatok az 1628. évi szécsényi alkudozás történetéhez I–II’).31 In his
work he published letters written by Koháry during the territorial negotiations, but it
did not include the Palatine’s responses to him. It should be noted that, according to
Stessel, one could find the mentioned part of the sources in the Koháry-Coburg family’s archive.32 The letter collection referred to above contained the mentioned part.
In addition to the afore-mentioned source collections, one could find several further
letters concerning Péter Koháry in other source publication, e.g. with regard to Cardinal
Péter Pázmány,33 Palatine Miklós Esterházy,34 and the Peace Treaty of Szőny (1627).35
A. Komáromy, ‘Koháry Péter […]’, pp. 77–109.
G. E. Marton, ‘„Az mint Isten tudnunk adja, oltalmazzuk vérünkkel is szegény hazánknak
bástyáját…” Magyar nyelvű Esterházy-levelek a Koháry-Coburg család levéltárából [“As God grants
us strength, we are defending our poor motherland’s bastion with our blood” Esterházy-letters in
Hungarian from the Koháry-Coburg Family’s Archive]’, Aetas, 35/III (2020), pp. 126–150.
29
This source publication which presents documents of the Koháry Family’s Archive, is designed,
on the one hand, to add some newer elements to the already expansive published correspondence
of the Esterházy family, on the other hand, to be a herald of a greater project that aims at collecting
and publishing the whole of Péter Koháry’s correspondence.
30
They can be found in original: Štátny Archív v Banskej Bystrici (ŠA BB) [State Archive in Banska
Bystrica]. Kohary–Coburgovské archívy, Rodový archív Koháry-Coburgov, Časť I, Listiny, korešpondencia a rôzne pisomnosti [Koháry-Coburg Family’s Archive, Class I, Diplomas, correspondence and
various documents] box nr. 40575., No. 861–913. Briefe an Peter Koháry 1616–1632; Also, they can
be found in microfilm: Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (MNL OL) [National Archives
of Hungary], X 1045 (Koháry család [Koháry Family]), microfilm Nr. 40575, Nr. C 1228, Nr. C 1229.
31
J. Stessel, ‘Adatok az 1628. évi […]’, pp. 430–452, pp. 481–510.
32
J. Stessel, ‘Adatok az 1628. évi […]’, p. 420; The mentioned letters published in: G. E. Marton,
‘On the Question […]’, pp. 85–90; G. E. Marton, ‘„Az mint Isten tudnunk adja […]” […]’, pp. 126–150.
33
F. Hanuy, Pázmány Péter bibornok, esztergomi érsek, Magyarország prímása összegyűjtött levelei
[Collected Letters of Cardinal Péter Pázmány, the Archbishop of Esztergom, Primate of Hungary], I–II,
Budapest, 1911, II. (1629–1637), p. 213 (Nr. 684), p. 232 (Nr. 702); T. Martí, Pázmány Péter bíboros,
esztergomi érsek nemzetközi és hazai kapcsolatrendszeréhez: három kiadatlan Pázmány-levél [Details
To the Hungarian and International Network of Relations of Cardinal Péter Pázmány, the Archbishop
of Esztergom: Pázmány’s Three Unpublished Letters], In: A. Ajkay – R. Bajáki (Eds.): Pázmány
nyomában. Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. Vác, 2013. pp. 315-322., pp. 318-320 (Nr. 2).
34
F. Salamon – L. Szalay, Galánthai Gróf Eszterházy Miklós. Magyarország nádora. I–III. [Miklós
Eszterházy Count of Galántha. The Palatine of Hungary. I–III], Pest, 1863–1870, III. (1627–1629)
Pest, 1870. pp. 378–384, pp. 391–393, pp. 466–468.
35
P. Jászay, ‘A’ szőnyi béke. 1627’ [The Peace Treaty of Szőny. 1627], Tudománytár, Értekezések
4 (1838), pp. 195–197; Brandl – Göncöl – Juhász –Marton – Szabados, ‘Válogatott források […]’,
pp. 165–168, pp. 174–176, p. 189.
27
28
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The most of Péter Koháry’s correspondence, as it has been mentioned above,
is unpublished. Over 200 letters have been collected, most of them by the author
of this article. The letters cover the years from 1610 to 1632 and in the case of
Koháry’s widow, Borbála Balassa of Gyarmath, a few letters were collected from
the period 1632–1637, until her death.36 The unpublished letters which have been
collected can be found in Hungarian37 and foreign38 archives. The data of these
were entered into a database which could help the quantitative analysis of these
exchanges of letters.
Figure 1.: The time distribution of Koháry Péter’s exchange of letters from 1610 to
1632 (divided according to him being the sender or the addressee)

This diagram helps to show two things. The aim of the author in the long run is
to collect and publish the whole correspondence of Péter Koháry, in the short run
is to collect and publish his exchange of letters concerning to the peace process
of Szőny in 1627, also paying attention to the territorial negotiations at Szécsény
and Buda in 1628–1629. Now the database39 contains 287 records from the period
of 1610–1632. In 139 (89 of them are unpublished letters and 6 of them are letter
references) cases Péter Koháry is the sender and in 148 cases he is the addressee
(130 of them are unpublished letters and 4 of them are letter references).
The author’s PhD thesis in progress focuses on Péter Koháry’s activity during
the negotiations at Szőny (1627) and at Szécsény and Buda (1628–1629). Concerning these years, 133 records can be found in the database regarding Koháry
ÖStA HHStA, Fa. Pálffy, Kt. 11., A. I., Lad V., Fasc. 1-4; Fasc. 3., Fr. 8, 78, 81, 83, 84.
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Egyetemi Könyvtár és Kézirattár [Eötvös Loránd University, University Library and Archives] (ELTE EKK); MNL OL [National Archives of Hungary].
38
Österreichisches Staatsarchiv [Austrian State Archives] (ÖStA) Haus-, Hof- und Staatsarchiv
(HHStA); ÖStA Kriegsarchiv (KA); Štátny Archív v Banskej Bystrici [State Archive in Banska
Bystrica] (ŠA BB)
39
The database reflects the status of the research as of June 22, 2020.
36

37
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(90 records from the period from mid-June, 1627, to April, 1629, further 38 from
May to December, 1629, and 4 from the first half of 1627).
Here a note should be taken with regard to the peace process of Szőny. It
could be divided into three parts: the first started on December 18, 1626 with the
declaration of a 3-month-long armistice,40 which was renewed in March, 1627.
The first period included the appointment of the delegations, the basis of the
negotiations and the ceremonial procedures. The second part of the negotiations
began in mid-June, 1627 when the delegations arrived in Szőny. The first instance
of the negotiations between the delegates was on June 28. This period ended on
September 13 when the 11 points of the treaty were signed and attested by the
negotiators (the concluding of some questions was postponed, e. g. the question
of the villages on the borderland, or the duration of the peace).41 The third part of
the process ended on December 8, 1629. This long third period involved, besides
the process of the ratification,42 the territorial negotiations, hence the question of
the villages on the borderland of the two empires.43 It is worth mentioning that
the Hungarian Palatine and the local Ottoman dignitaries (e.g. the Pasha of Buda)
were responsible for the peace process.44
The fact that Péter Koháry played a role in these events has been mentioned
above. With the help of the afore-mentioned database one could examine his relationship with the dignitaries of the two parties. Let us see which relationships
can be evidenced now with the help of the database. The examined period is from
mid-June, 1627, to April, 1629 and from May to December, 1629.
Brandl – Göncöl – Juhász – Marton – Szabados, ‘Válogatott források […]’, pp. 160–162.
A. Gévay, Az 1627-dik évi september 13-dikán költ szőnyi békekötés czikkelyei, deákúl, magyarúl és törökűl [The Articles of the Peace Treaty of Szőny, originated on September 13, 1627,
in Latin, Hungarian and Turkish], Wien, 1837; Brandl – Göncöl – Juhász – Marton – Szabados,
‘Kommunikáció és híráramlás […]’, p. 112.
42
The Peace Treaty was ratified by Sultan Murad IV (r. 1623–1640) on December 9, 1627, in
Constantinople. S. Papp, ‘Az Oszmán Birodalom […]’, p. 97.
43
Relating to the peace process, see: P. Jászay, ‘A’ szőnyi béke […]’, pp. 167–274; F. Salamon,
Két Magyar diplomata a tizenhetedik századból [Two Hungarian Diplomats from the Seventeenth
Century], Pest, 1867; S. Eckhardt (ed.), Rimay János összes művei [The Complete Works of János
Rimay], Budapest, 1955; F. Salamon – L. Szalay, Galánthai Gróf Eszterházy Miklós […] III.; Brandl
– Göncöl – Juhász –Marton – Szabados, ‘Válogatott források […]’
44
For the periodization of the Habsburg–Ottoman peace treaties, see: S. Papp, ‘Az Oszmán
Birodalom […]’, pp. 86–99; To the two peace treaties of Szőny (1627; 1641/42), see: Brandl –
Göncöl – Juhász – Marton – Szabados, ‘Kommunikáció és híráramlás […]’, pp. 108–124; Brandl
– Göncöl – Juhász – Marton – Szabados, ‘Válogatott források […]’. pp. 151–203; Brandl – Göncöl
– Juhász – Marton – Szabados, ‘Kommunikation und Nachrichtenaustausch […]’ pp. 113–140; M. F.
Cervioğlu, ‘The Peace Treaties of Gyarmat (1625) and Szöny (1627)’, Ege ve Balkan Araştırmaları
Dergisi, 3/II (2016), pp. 67–86; K. Juhász, ‘„…gyümölcse penig semmi nem volt”. Esterházy Miklós
véleménye 1642. február 28-án a szőnyi béke(tervezet) pontjairól’ [“…and its fruit was nothing”.
Miklós Esterházy’s Opinion about the Points of the Peace Treaty of Szőny on 28 February 1642],
Levéltári Közlemények, 89 (2020), pp. 353–366; G. E. Marton, ‘Three Hungarian Diplomats’ Emissary
Diaries – A Comparative Analysis of Emissary Diaries of János Rimay, Gáspár Tassy and Mihály
Tholdalagi in the Context of the 1627 Peace Treaty of Szőny’, Prace Historyczne, 2021. (sent to
editing: March 6, 2020; in press); G. E. Marton, ‘On the Question […]’, pp. 79–91.
40
41
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Table 1.: Exchange of letters between Péter Koháry and the HKR and dignitaries
(mid-June, 1627 – April, 1629)
From
Péter Koháry

Hungarian commissioners
(including Péter Koháry)
Miklós Esterházy
Hofkriegsrat
Mürteza Pasha
Other Ottoman dignitaries

To
Ferdinand II
Hofkriegsrat
István Pálffy
Miklós Esterházy
Péter Koháry

Number of letters
1
4
34
11
5
3
10
12

Table 2.: Exchange of letters between Péter Koháry and the HKR and dignitaries
(May–December, 1629)
From
Péter Koháry
Miklós Esterházy
Hofkriegsrat
Mürteza Pasha
István Pálffy
Other Ottoman dignitaries

To
Hofkriegsrat
István Pálffy
Péter Koháry

Number of letters
2
5
1
1
9
1
9

Count Miklós Esterházy the Palatine of Hungary was responsible for the success
of the negotiations between the Habsburgs and the Ottomans. Based on these one
may think that exchange of letters between Koháry, the chief of the Hungarian
delegation at the time of the territorial negotiations and the Palatine was the most
intensive.45 Surprisingly, the numbers show a different picture. During the two
periods altogether 17 letters can be found in the database which were changed
between the Palatine and the commissioners (including Koháry), between Koháry
and General István Pálffy (Koháry’s superior) this number is 40, with Mürteza,
the Pasha of Buda it was 19 and with other Ottoman dignitaries altogether it was
21. So, the Palatine is just the 4th in this order.
Here it is worth noting that these numbers represent the first partial results based on the already collected letters which had been collected from the even now
45
The afore-mentioned note of József Stessel concerning where the Palatine’s responses addressed
to Koháry can be found, may strengthen this opinion.
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available ones. These numbers show that based on the great number of unpublished
sources the research of this topic would be productive, on the one hand, because
of the collection and publication of new diplomatic history sources, and on the
other hand, because with the help of them one can better understand the peace
process and the role and importance of each participant. Additionally, as a result
of several quantitative and qualitative analyses one could gain a deeper and more
detailed image about the network of relations of each participant.
Based on these first attempts at quantitative analysis, the next step will be
the expanding of the research methods and its methodological toolbar. These
first investigations based on the already set-up database show the advantages
as well as disadvantages of this toolbar, so the short-term goal must be the
finalization of the methodology which is necessary to gain deeper and more
detailed results.46
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Abstract
Hôtel Lambert and Secular Power of the Pope (Before the January Uprising)
The article discusses the views of the political faction of Princes Czartoryski, known as Hôtel
Lambert, on the question of the pope’s secular power before the January Uprising. A direct reason for
the dispute over that issue was pamphlet Le Pape et le Congrès published under the name of Arthur
de La Guéronnière, containing Emperor Napoleon III’s thoughts and announcing the change of his
policy towards Italy, i.e. acknowledging what had happened in the war-engulfed Italian Peninsula.
In the pamphlet the author called for restricting the pope’s secular power to Rome only, while the
rest of the State of the Church should, according to him, become part of the Italian confederation.
In early 1860 the question so strongly divided the editorial board of Wiadomości Polskie, the
unofficial organ of the émigré Right, that the periodical was suspended for some time. Eventually
the dispute was one of the reasons for the decline of the Wiadomości in 1861. After a short time the
conflict was rekindled at the end of 1861 and it lasted throughout 1862, exerting strong influence on
the Italian policy of Hôtel Lambert and on the faction’s policy towards the State of the Church. It
also led Walerian Kalinka, one of the very active and talented members of the faction, to withdrawing
from the works of the camp.
Keywords: 19th-c. history, Hôtel Lambert, pope’s secular power, Pius IX, Napoleon III
Słowa kluczowe: historia XIX wieku, Hotel Lambert, świecka władza papieża, Pius IX, Napoleon III
„My tu żyjemy na jakimś wulkanie. Nie myślałam, żeby o jednej rzeczy
tyle można mieć zdań i odcieni zdań, co ich jest w sprawie papieskiej”1.

Wojna Francji i Piemontu z Austrią w 1859 r. i postawienie przez cesarza Napoleona III zasady narodowości, której realizacją miała zostać objęta również sprawa
polska, rozpaliły wyobraźnię Polaków. „Wojna włoska! Kto pamięta wiosnę r. 1859,
1
J. Zamoyska do E. Czartoryskiej, Paryż 28 I 1860, w: Jenerał Zamoyski 1803–1868, t. 6,
Poznań 1930, s. 311.
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ten przyzna, że było w niej coś podobnego do «pamiętnej wiosny» Mickiewicza”
– pisał po latach Stanisław Tarnowski2. Przygotowania do wojny, jej wybuch i
przebieg szczególnie oddziałały na polską emigrację, politycznie ją aktywizując3.
Obóz książąt Czartoryskich, chociaż wrogi mazzinizmowi, początkowo entuzjastycznie odniósł się do wydarzeń na Półwyspie Apenińskim. Były one jednym z
czynników, które doprowadziły do reorganizacji Hotelu Lambert (powstanie Biura
Spraw Polskich w lipcu 1860 r.) i intensyfikacji dotychczasowych obszarów jego
aktywności (zwłaszcza propagandowej oraz w zakresie współpracy z krajem)4.
Rozejm w Villafranca oraz podpisane tam preliminaria pokojowe, stanowiące, że
Lombardia zostanie przyłączona do Sardynii, Wenecja pozostanie przy Austrii, do
środkowych Włoch powrócą obaleni władcy i powstanie konfederacja włoska pod
honorowym przewodnictwem papieża, zostały wrogo przyjęte przez Włochów5.
Natomiast działacze obozu prawicy emigracyjnej, widząc mankamenty tego rozwiązania, uważali, że „Dzisiaj nowa rozpoczyna się era. Włochy, dotychczas słowo
geograficzne, stają się teraz ciałem politycznym. […]. Każde zwycięstwo Francji
przejmuje radością serca Polaków, cóż dopiero Francji walczącej z jednym z naszych nieprzyjaciół i za sprawę uciśnionej narodowości”6. Przewidywano dalsze
powikłania międzynarodowe, zmianę sojuszy i kontynuację realizacji zasady narodowości7. Ani rozejm w Villafranca, ani pokój w Zurychu nie rozwiązały jednak
kwestii włoskiej, która się m.in. „zawikłała kwestią rzymską”8.
Rewolucja ogarniała kolejne państwa włoskie, zmuszając do ucieczki władców
Toskanii, Modeny i Parmy; dotarła też do Państwa Kościelnego – do Romanii, Umbrii i Marchii. Przywrócenie w tych państwach status quo ante stało się niemożliwe,
zaś opanowanie sytuacji w Marchii i Umbrii okazało się tylko chwilowe. Widząc
to, Napoleon III postanowił zmienić swoją politykę i uznać fakty dokonane9, czego
2
S. Tarnowski, Julian Klaczko, t. 1, Kraków 1909, s. 213; S. Koźmian, Ludwik Wodzicki.
Życiorys, Kraków 1894, s. 25–26.
3
J. Wszołek, Zabiegi Hotelu Lambert o współpracę z Włochami w latach 1860–1861, „Przegląd
Historyczny”, t. 64, z. 2, 1973, s. 283.
4
M. Handelsman, Adam Czartoryski, t. 3, cz. 2, Warszawa 1950, s. 656; M.P. Gancewski, Młodzi
konserwatyści krakowscy (przyszli stańczycy) w politycznej „szkole” Hotelu Lambert, Kraków 2018
(niepublikowana rozprawa doktorska, napisana pod kierunkiem dr. hab. K.K. Daszyka, prof. UJ),
s. 48–58.
5
I. Scott, The Roman question and the powers 1848–1865, The Hague 1969, s. 133–134; J.
Baszkiewicz, Historia Francji, Wrocław–Warszawa 1974, s. 572; W. Dobrzycki, Historia stosunków
międzynarodowych w czasach nowożytnych 1815–1939, Warszawa 2002, s. 58–59.
6
[J. Klaczko], [artykuł wstępny], „Wiadomości Polskie”, nr 29 z 16 VII 1859, s. 124 (autorstwo
tego artykułu podał Ferdynand Hoesick – tenże, Julian Klaczko. Rys życia i prac (1825–1904),
Kraków 1904, s. 108).
7
M.P. Gancewski, Młodzi konserwatyści krakowscy, s. 49–50.
8
S. Tarnowski, Julian Klaczko, s. 213.
9
J.A. Gierowski, Historia Włoch, Wrocław–Warszawa 1985, s. 461–463; Z. Zieliński, Papiestwo
i papieże dwóch ostatnich wieków, Warszawa 1983, s. 224; The Church in the age of liberalism, eds.
R. Aubert, J. Beckmann, P. J. Corish, R. Lill, London 1981, w: History of the Church, eds. H. Jedin
and J. Dolan, vol. 8, London 1981, s. 249–250.
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zapowiedzią była, wydana pod nazwiskiem Arthura de La Guéronnière’a, broszura
Le Pape et le Congrès, zawierająca myśli cesarza Francuzów i usprawiedliwiająca
jego zwrot w kwestii włoskiej.
W broszurze stanowczo podkreślano, że świecka władza papieża musi zostać zachowana, i to zarówno z politycznego, jak i religijnego punktu widzenia. Utracenie
suwerenności przez Ojca Świętego doprowadziłoby bowiem do upadku autorytetu
papieskiego i byłoby okupione wielką szkodą katolików i państw chrześcijańskich
na całym świecie. Niemniej – jak podnosił autor: „Czym terytorium [Państwa
Kościelnego – M.P.G.] będzie mniejsze, tym potężniejszy będzie władca”. W
Państwie Kościelnym Ojciec Święty, jako przywódca duchowy katolików, związany prawem Bożym, nie może podporządkować się trendom cywilizacyjnym,
przyznać swym poddanym niektórych praw, instytucji, nie może też wprowadzić
wolności sumienia – nie jest więc w stanie zadośćuczynić słusznym żądaniom
swych poddanych10. Dlatego jego władza powinna ograniczyć się do Rzymu,
gdzie poddani, korzystając z dobrodziejstw paternalistycznych rządów, ciesząc
się ze „wzniosłości moralnej ich ojczyzny, która jest centrum wiary katolickiej”,
musieliby poświęcić ambicje polityczne „w interesie wyższego porządku, przed
którym ustępują partykularne interesy”. Powyższe niedogodności wynagradzałoby im również ograniczenie fiskalizmu, gdyż na potrzeby państwa łożyłyby
państwa katolickie, co, z uwagi na problemy finansowe papiestwa, było kuszącą
propozycją11. W przeciwnym razie władza świecka w Romanii mogłaby zostać
przywrócona tylko siłą, a suwerenności papieża musiałyby strzec garnizony – albo
francuski, albo austriacki. Francja nie przyłoży jednak ręki do zniszczenia autorytetu Ojca Świętego, nie pozwoli też na to monarchii habsburskiej, zaś podnosząc
bagnety przeciw Włochom, postąpiłaby wbrew swej „misji dziejowej”. Zmianami
terytorialnymi na Półwyspie Apenińskim miałby zająć się międzynarodowy kongres, dokonując rewizji zapisów traktatu wiedeńskiego. Jednocześnie autor nadal
wierzył, że dojdzie do utworzenia włoskiej konfederacji, nie precyzując jednak,
czy jej formalnym przywódcą zostałby papież12.
Broszura poruszyła międzynarodową opinię publiczną, dzieląc ją na zwolenników i przeciwników świeckiej władzy papieża oraz na adherentów myśli cesarskich. Sam Ojciec Święty uważał świecką władzę za kwestię niemal
A. de La Guéronnière, Le Pape et le Congrès, Paris 1859, s. 6–11 (tłumaczenia francuskich
cytatów – z tego i innych dzieł – M.P.G.). Od czasów Wiosny Ludów w świadomości środowisk
liberalnych, a także niektórych środowisk katolickich, upowszechniał się pogląd, że istnienie
absolutystycznego, teokratycznego, cywilizacyjnie zacofanego Państwa Kościelnego jest nie do
pogodzenia z wymogami nowoczesności. Bogate mieszczaństwo szczególnie upokarzał papieski
paternalizm (Z. Zieliński, Papiestwo i papieże, s. 223–224). Na kongresie paryskim przedstawiciele
mocarstw potępili rząd i administrację papieską, twierdząc, że są one najgorszymi w Europie – J.
Kania, Pius IX a walka Polaków z Rosją. Powstanie styczniowe 1863–1864, Kraków 2000, s. 38.
11
A. de La Guéronnière, Le Pape, s. 13–20; R.E. Cameron, Papal finance and the temporal
power, 1815–1871, „Church History”, vol. 26, no. 2, 1957, s. 136.
12
A. de La Guéronnière, Le Pape, s. 22–42.
10
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dogmatyczną i stanowiącą o istocie papiestwa, co podzielała większość zaangażowanych katolików, zazwyczaj wyznających, promowane przez Piusa IX, poglądy
ultramontańskie13. Rzecz jasna, kwestia ta silnie poróżniła społeczeństwo polskie
i „w rodzinach, najbardziej nawet zjednoczonych i najszczerzej katolickich, […]
wywoływała gorące dyskusje między młodszymi a starszymi […]”14. Na emigracji
za ograniczeniem władzy papieża jednoznacznie wypowiedziały się pisma demokratów – „Przegląd Rzeczy Polskich” i „Demokrata”. W Hotelu Lambert z tego
powodu powstał poważny spór, po raz kolejny ukazujący ideową niejednolitość
członków tego ugrupowania15.
Sprawa była o tyle trudna, że z jednej strony obóz książąt Czartoryskich, choć
nie odnosił się bezkrytycznie do duchowieństwa katolickiego, deklarował jednak
silne przywiązanie do katolicyzmu i do wartości chrześcijańskich, na których miał
się oprzeć naród polski16. Z drugiej strony Hotel Lambert zawsze szukał sojuszników dla sprawy polskiej wśród potęg europejskich, prowadząc „dyplomację bez
listów uwierzytelniających”, a licząc na Napoleona III i na realizowanie przez
niego zasady narodowości, nie chciał sprzeciwiać się jego planom i zamierzeniom.
We Włochach obóz prawicy emigracyjnej widział zaś potencjalnych sojuszników
sprawy polskiej i, choć ze względu na sprawę Państwa Kościelnego niekonsekwentnie, dążył jednak do utworzenia legionów polskich w Italii17.
Nie może więc dziwić, że kwestia świeckiej władzy papieża podzieliła Hotel
Lambert jeszcze przed wydaniem wzmiankowanej broszury i z tego powodu Feliks Wrotnowski zrezygnował ze stanowiska redaktora naczelnego „Wiadomości
Z. Zieliński, Papiestwo i papieże, s. 224–225; J. Baszkiewicz, Historia Francji, s. 572–573; K.
Schatz, Prymat papieski od początków do współczesności, Kraków 2004, s. 221–222; B. Szlachta,
Ład–Kościół–Naród, Kraków 1996, s. 22.
14
S. Tarnowski, O „Czasie” i jego redaktorach. Wspomnienie półwiekowego czytelnika, w:
Jubileusz „Czasu”, Kraków 1898, s. 53.
15
M. Handelsman, Adam Czartoryski, s. 657; M.P. Gancewski, Młodzi konserwatyści krakowscy,
s. 64–65; J. Ziółek, Studia nad myślą polityczną Wielkiej Emigracji: Napoleon I i Napoleon III, Lublin
1995, s. 151–152. Pierwszym poważnym sporem w łonie Hotelu Lambert był spór o ideę „króla de
facto”, który miał miejsce w latach 30. i 40. Na ten temat zob. szerzej M. Rysiewicz, Monarchia.
Lud. Religia. Monarchizm konserwatywnych środowisk politycznych Wielkiej Emigracji w latach
1831–1848, Kraków 2015, s. 83–117.
16
„Wiadomości Polskie”, nr 3 z 18 II 1860, s. 12; M. Król, Konserwatyści a niepodległość. Studia
nad polską myślą konserwatywną XIX wieku, Warszawa 1985, s. 137; M.P. Gancewski, Polskie życie
narodowe w kraju w latach 1857–1861, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace
Historyczne”, z. 142/1, 2015, s. 121.
17
M. Król, Pośrednia droga. Myśl polityczna Adama Czartoryskiego i Hotelu Lambert (1832–
1861), „Znak”, nr 5, 1974, s. 657–658, 664–666. „Dyplomacja bez listów uwierzytelniających” jest
oczywiście określeniem Hansa Henninga Hahna (tenże, Dyplomacja bez listów uwierzytelniających.
Polityka zagraniczna Adama Jerzego Czartoryskiego 1830–1840, Warszawa 1987). W artykule
tylko wyjątkowo poruszam kwestię wpływu niejednolitych poglądów Hotelu Lambert dotyczących
świeckiej władzy papieża na prowadzenie przezeń polityki włoskiej. Na temat polityki Hotelu
Lambert na tym obszarze powstały dwa dobrze udokumentowane artykuły, do których odsyłam
zainteresowanych tą problematyką – J. Wszołek, Zabiegi Hotelu Lambert, 283–301; tenże, Polityka
włoska Hotelu Lambert w latach 1861–1862, „Kwartalnik Historyczny”, R. 82, nr 2, 1975, s. 286–302.
13
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Polskich”18. Dopiero broszura wywołała jednak prawdziwy konflikt w redakcji
pisma19. Ogólne postawy Polaków wobec świeckiej władzy papieża trafnie scharakteryzowała Jadwiga Zamoyska: „Niektórzy są ze stanowiska czysto religijnego
skrajnie oburzeni. Inni cieszą się, że papież traci świecką władzę i kibicują Włochom. Są też ci, którzy ślepo idą za zdaniem cesarskim. Polacy należą w większości
do tych dwóch ostatnich kategorii”20.
W Hotelu Lambert znajdowało się raczej niewielu wyznawców poglądów
zdecydowanie wrogich świeckiej władzy papieża, które wyrażał – przykładowo
– agent Czartoryskich na Wschodzie Władysław Jordan: „26 milionowy naród
włoski – pisał – może nam więcej współczucia i pomocy kiedyś pokaże. Będzie on
zawsze naturalnym sprzymierzeńcem Francji, a widok tych dwóch zjednoczonych
potęg może i Anglię, która zawsze sile hołduje, na ich obronę przeważy. Dlatego
myślę, że zamiast zrażać, zyskiwać sobie Włochów ciągle winniśmy”. Jednocześnie z sarkazmem dodawał, że jeśli Bóg pozwoli na odebranie świeckiej władzy
papieżowi, to ten zapewne sobie na to zasłużył21. Prawdopodobnie podzielał ten
pogląd Feliks Breański, który usilnie zabiegał o utworzenie oddziałów polskich
we Włoszech i optował za polityczną współpracą z Giuseppe Garibaldim22. Przeciwnikami świeckiej władzy papieża byli też przyszli stańczycy – Jan i Stanisław
Tarnowscy, Stanisław Koźmian i Ludwik Wodzicki, którzy w 1860 r. zostali stałymi
współpracownikami i korespondentami Biura Spraw Polskich Hotelu Lambert23.
Ludzie związani z Hotelem Lambert najczęściej zaliczali się do ostatniej ze
wzmiankowanych przez J. Zamoyską kategorii. Julian Klaczko, Teodor Morawski,
Feliks Wrotnowski i Witold Czartoryski najprawdopodobniej ogólnie – mniej lub
bardziej – podzielali punkt widzenia Zygmunta Jordana – rzutkiego agenta Hotelu Lambert, który w 1860 r. zabiegał o utworzenie legionu polskiego przy armii
piemonckiej24. „Jako katolik i Polak – pisał – uznaję konieczność jedności i siły
dla duchownej naszej władzy – byłbym pragnął, by dla dobra chrześcijańskiego
ogółu mieszkańcy legacji pozostali w dawnej zawisłości od Ojca Świętego – ale
nie miałem prawa, by im to poświęcenie nakazywać, tym więcej żądać od nich
abdykacji uczuć włoskich wobec Austriaków zabarykadowanych w Wenecji. Z
18
S. Kalembka, Czasopiśmiennictwo emigracji popowstaniowych XIX wieku, w: Prasa polska
w latach 1661–1864, red. J. Łojek, Warszawa 1976, s. 333.
19
„Sprawy włoskie, a raczej papieska – pisał A.E. Koźmian – nie tylko we Włoszech zakłóciła
spokój […]. Otóż i redakcja «Wiadomości Polskich» rozbiła się o tę sprawę. Zgody nie było: po jednej
stronie był Wł.[adysław] Zamoyski i [Walerian] Kalinka, to jest po stronie katolickiej i narodowej.
Po drugiej [Julian] Klaczko, [Feliks] Wrotnowski, Teodor Morawski, ks. Witold Czartoryski, we
środku ks. Adam i Władysław”, A.E. Koźmian do rodziny, Paryż 1 II 1860, w: A.E. Koźmian, Listy,
t. IV, Kraków 1896, s. 21–22.
20
J. Zamoyska do E. Czartoryskiej, Paryż 28 I 1860, w: Jenerał Zamoyski, s. 312.
21
Za: J. Nowak, Władysław Jordan i jego działalność na Wschodzie w okresie powstania
styczniowego, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej”, z. 31, 2014, s. 164.
22
J. Wszołek, Zabiegi Hotelu Lambert, s. 284–287, 290.
23
F. Hoesick, Stanisław Tarnowski. Rys życia i prac, t. 1, Warszawa–Kraków 1906, s. 130–131.
24
H. Wereszycki, Jordan Zygmunt, w: PSB, t. 9, Wrocław–Warszawa 1964–1965, s. 291.
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drugiej strony doświadczenie uczyło nas, że taka władza doczesna nie dawała Stolicy Apostolskiej siły […], dopatrywałem klęskę moralną dla Naczelnika Kościoła
tak w buncie, jak i w używaniu środków represyjnych przeciw tak jednolitemu
ruchowi – miałem wstręt do zasady, z którą występując, obrońcy integralności
rzymskiej asymilowali prawa Ojca Świętego z prawami książąt Modeny, Parmy,
Austrii we Włoszech, a nawet Rosji w Polsce. […] W rzeczach świeckich głos
Ojca Świętego nie jest nieomylnym, a historia nieraz to pokazuje, że opinie papieży
różniły się w jednym temacie”25.
Swoje zdanie na ten temat dokładniej wyraził Julian Klaczko, jeden z pierwszych wybitnych zasymilowanych Żydów w kulturze polskiej26, redaktor „Wiadomości Polskich”, który skutecznie pozyskiwał znaczną część redakcji dla swojego
spojrzenia na kwestię Państwa Kościelnego27. Swój punkt widzenia wyłożył on w
artykule, który napisał na polecenie Adama J. Czartoryskiego.
Już w pierwszych zdaniach Klaczko kładł nacisk na konieczność całkowitej
zmiany rządów w Państwie Kościelnym: „Trudno mieszkańcom Państwa Kościelnego odmówić korzyści i warunków nowożytnego społeczeństwa, owoców
cywilizacji i postępu: mają oni niezaprzeczone prawo do dobrej administracji, do
rządów cywilnych i legalnych […]”. Według niego prowincje Państwa Kościelnego, przy zachowaniu zwierzchniej władzy papieża, powinny być zarządzane
przez „pełnomocnika”, który „zawiadowałby wszystkimi świeckimi sprawami
kraju”. Nie pisał więc o oderwaniu którejś z prowincji od Państwa Kościelnego
lub redukcji tegoż państwa do Rzymu i okolic – jak to czynił autor Le Pape et le
Congrès – ale wskazywał na potrzebę całkowitej sekularyzacji Państwa Kościelnego, w tym na potrzebę nadania mu konstytucji28, o czym jednak Pius IX nie
chciał nawet słyszeć29. Podobnie jak autor słynnej broszury, Klaczko uważał, iż
miasto Rzym powinno być „duchową stolicą świata”, którą należało „wydzielić
od ziemskich stosunków, oderwać, usunąć je jak najbardziej od wiru i gwaru ludzkich zabiegów”. „Rawenna czy Ankona, czy Bolonia” miałaby być zaś polityczną
stolicą Państwa Kościelnego30.
Potrzeba istnienia Państwa Kościelnego była dla Klaczki – tak samo jak dla La
Guéronnière’a – oczywistością, gdyż „Papież – pisał – jest rządcą dusz kilkuset
milionów katolików; aby w całej swobodzie mógł używać tej władzy duchowej,
musi być niepodległym i niezawisłym w swych działaniach i stosunkach: a te
warunki zapewnić mu tylko jest w stanie dzierżona przez niego władza świecka we własnym państwie”. Miało to być jednak państwo wchodzące w skład
Z. Jordan do W. Zamoyskiego, 7 IV 1860, Biblioteka Kórnicka PAN (dalej: BK) 2463, k. 209.
I. Węgrzyn, Wstęp, w: J. Klaczko, Rozprawy i szkice, oprac. I. Węgrzyn, Kraków 2006, s. 6.
27
A.E. Koźmian do rodziny, Paryż 9 II 1860, w: A.E. Koźmian, Listy, t. 4, s. 25.
28
Pismo Klaczki do „Wiadomości Polskich” napisane z rozkazu X.A.C, Paryż, II 1860, Biblioteka
XX. Czartoryskich (dalej: BCz) 6566, t. 2 (brak paginacji).
29
Z. Zieliński, Papiestwo i papieże, s. 224.
30
Pismo Klaczki do „Wiadomości Polskich”; por. A. de La Guéronnière, Le Pape, s. 13–14, 18–19.
25
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konfederacji włoskiej, szczególnie że „Jednolite mocarstwo całego półwyspu
musi mieć koniecznie Rzym za stolicę […]” – twierdził Klaczko31. Z jednej strony
konfederacja szczęśliwie rozwiązywała kwestię Państwa Kościelnego, dając też
upust narodowym dążeniom Włochów, z drugiej zaś była korzystna dla samego
państwa włoskiego, w skład którego miały wejść bardzo różnorodne pod względem rozwoju historycznego regiony, których interesy nie zostałyby zaspokojone
w unitarnym państwie. Zresztą w interesie Francji nie było utworzenie obok siebie
„sąsiedniego, jednolitego, nad miarę potężnego mocarstwa, które by opanowało
Morze Śródziemne i w danym razie stało się groźnym lub przynajmniej bardzo
niewygodnym dla niej samej” – pisał32.
Wywód Klaczki kończy wyznanie silnego przywiązania do katolicyzmu:
„my, Polacy, […] [jesteśmy] temu Kościołowi winni nie tylko wiarę posłuszną,
ale i miłość synowską […]; mamy obowiązek pamiętania o tym, że katolicyzm
jest najpotężniejszym filarem naszego ojczystego gmachu, i że z wolnością i
niepodległością Ojca Ś. we Włoszech połączone jest przechowanie naszej wiary
pod zaborem schizmy”33. Było to opowiedzenie się za zachowaniem Państwa
Kościelnego i wskazanie, że przetrwanie polskości w czasach zaborów jest ściśle
związane z pielęgnowaniem przez Polaków wiary katolickiej, która jest jedynym
antidotum na wynaradawiającą politykę Moskwy. Niemniej jednak – w przeciwieństwie do zagorzałych zwolenników świeckiej władzy papieża – dokonywał
on zdecydowanego rozróżnienia między „rzeczami koniecznymi – dogmatami”,
w których należało dochować jedności, a „rzeczami wątpliwymi – bo świeckimi
i zmiennymi”, w których powinna panować wolność34.
Celem Klaczki było pogodzenie myśli cesarskich z głosami bezkompromisowo
wypowiadającymi się za zachowaniem niezmiennego kształtu Państwa Kościelnego i sprzeciwiającymi się narzucaniu papieżowi reform w jego państwie. W
rzeczywistości jego poglądy były najprawdopodobniej bardziej radykalne, raczej
jednoznacznie podzielające zdanie cesarza Francuzów. Zresztą Klaczko w swoich
zapatrywaniach nie był do końca stały35.
Jak wcześniej wspomniano, w Hotelu Lambert istniała wpływowa frakcja opowiadająca się za świecką władzą papieża i sprzeciwiająca się jakiemukolwiek jej
uszczupleniu. Najważniejszymi przedstawicielami tego grona byli: Andrzej Edward
Koźmian, który, dzięki osobistej przyjaźni z Aleksandrem Walewskim, ówczesnym
Pismo Klaczki do „Wiadomości Polskich”.
Tamże.
33
Tamże.
34
Tamże.
35
Jak pisał Władysław Zamoyski: Klaczko to „znamienitego talentu pisarz, katolik przekonany i
szczery, ale jeszcze nad sobą nie panujący, Polak sprawie krajowej oddany, ale skłonny do rozpaczania
o niej z powodu narodowych przywar i niedostatków, słowem młody i niedojrzały, przeto niestateczny
i dostatecznej o sobie rękojmi nie dający, choć woli dobrej i szlachetnego usposobienia” – W.
Zamoyski do A. Zamoyskiego, Paryż 13 III 1860, w: Jenerał Zamoyski, s. 316–317; por. A.E.
Koźmian do S.E. Koźmiana, Paryż 2 XI 1858, w: A.E. Koźmian, Listy, t. 3, Lwów 1894, s. 236.
31
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ministrem spraw zagranicznych Drugiego Cesarstwa, zajmował wysoką pozycję
w Hotelu Lambert36, a także Władysław Zamoyski, siostrzeniec księcia Adama,
oraz ściśle z tym ostatnim związany Walerian Kalinka, przyszły ksiądz zmartwychwstaniec. Dwaj ostatni, jak pisał Stanisław Tarnowski, tworzyli „skrajną prawicę
katolicką […]. Co być mogło, to, że jeden uważał Indeks za niepotrzebny, a drugi
rząd papieski za niedoskonały […]; takie odstąpienia od rzymskich przekonań być
mogły, ważniejszych nie było”37. Podobnie można powiedzieć o A.E. Koźmianie.
Do zdecydowanych zwolenników Państwa Kościelnego należeli też luźniej związani z Hotelem Lambert Stanisław Plater i Eustachy Sapieha38.
Oczywiście i ci działacze wiązali duże nadzieje z Napoleonem III i podniesioną
przez niego zasadą narodowości39, dlatego bardzo trudno przyszło im się pogodzić
ze zmianą polityki cesarskiej40. „Prawica katolicka”, nie tracąc wiary w Napoleona
III, w kwestii papieskiej nie mogła się jednak z nim zgodzić. Najważniejsze było
bowiem zdanie Stolicy Apostolskiej, której należała się miłość i wierność, Ojciec
Święty stanowczo potępił zaś zabór Romanii zarówno w liście do Napoleona, jak i
w wydanej 18 stycznia 1860 r. w encyklice Nullius Certe, w której ekskomunikował
wszystkich, którzy przyłożyli rękę do „świętokradczej” grabieży41.
Rozumiejąc narodowowyzwoleńcze pragnienia Włochów, członkowie tej frakcji zaznaczali, że polityczne zjednoczenie Półwyspu Apenińskiego nie może się
dokonać ze szkodą dla Stolicy Apostolskiej: „czuję się wyrozumiałym na drażliwość […] położenia Włochów, kiedy się godziwymi środkami domagają i dobijają
sformowania Włoch, ile się da, silnych, jednolitych, bezpiecznych. Życzę im
wszelkiego w tym powodzenia, o ile korzyść nie przynosi szkody Kościołowi, a
przez to i nam samym. Boć jak my do Kościoła należymy i jesteśmy poddanymi
papieża, tak Kościół i prawa jego, i wszystko, co mu dodaje blasku i potęgi naszą
36
A. Chamerska-Nowak, Biblioteka, której nie ma… Andrzej Edward Koźmian i jego książki,
Warszawa 2015, s. 36; J. Zdrada, Koźmian Andrzej Edward, w: PSB, t. 12, Wrocław–Warszawa
1970, s. 51–52.
37
S. Tarnowski, Ksiądz Walerian Kalinka, Kraków 1887, s. 96.
38
J. Nowak, Władysław Zamoyski. O sprawę polską w Europie (1848–1868), Poznań 2002, s. 247.
39
W. Zamoyski do H. Reeve, Paryż 29 III 1859, w: Jenerał Zamoyski, s. 290–291. Jak pisał A.E.
Koźmian o Napoleonie: „W postępowaniu jego uderza wiele sprzeczności, są one przecież pozorne,
bo myśli jego i zamiary niezachwiane. Raz powzięte przechodzą w wykonanie, tylko to jest człowiek
pełen antytez, silny i słaby, wielki i drobny, śmiały i ostrożny. Cesarz nie jest to człowiek z jednego
kruszcu ulany, nie jest on nawet podobny do posągów fidiaszowych, do których używał rzeźbiarz
tylko złota, kości słoniowej i najdroższych kruszców. W nim jest i złoto, i spiż, i kość słoniowa,
i marmur, i gips, i nawet glina” – A.E. Koźmian do F. Morawskiego, Paryż 20 XI 1859, w: A.E.
Koźmian, Listy, t. 3, s. 413–414.
40
„Nie taję – pisał na łamach „Czasu” – i z wszelką spowiadam się pokorą, żem należał do liczby
tych, którzy mniemali, że Cesarz Napoleon nigdy nie zstąpi z drogi, na której tak silne poparcie
swej potęgi znajdował obecnie i mógł się spodziewać znaleźć w przyszłości. Mało kto przypuszczał,
aby władca najpierwszego z narodów katolickich chciał się wyrzec […] historycznego powołania
opiekuna i obrońcy Stolicy Apostolskiej” – E [A.E. Koźmian], Paryż 4 stycznia, „Czas”, nr 7 z 10
I 1860, s. 1.
41
Z. Zieliński, Papiestwo i papieże, s. 224–225; J. Zamoyska do E. Czartoryskiej, Paryż 28 I
1860, w: Jenerał Zamoyski, s. 312.
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jest jakby własnością i klejnotem”42. „A wdzięczność, jaka się od nas Francji należy,
nie przeważa tamtego obowiązku, nie wiąże sumień naszych do polityki Francji”43.
W optyce „prawicy katolickiej” Polak musiał być chrześcijaninem, a „Kto wiary
odstąpił, kto się wyparł Chrystusa, ten wyszedł z narodu […]”44.
Państwo Kościelne – z czym zgadzał się zarówno autor słynnej broszury, jak
i większość członków Hotelu Lambert – było papieżowi koniecznie potrzebne,
by mógł niezależnie przewodzić katolickiemu światu. Jak trafnie spostrzeżono,
ruchowi risorgimento nie chodziło tylko o odebranie papieżowi Romanii, Włosi
chcieli bowiem uczynić Rzym stolicą swojego państwa, co było szczególnie niebezpieczne: „W tym położeniu – pisano – łatwo domyśleć się, co by się stało z
niepodległością Ojca Świętego. Ci, którzy w dobrej wierze marzą sobie taki stan i
przywodzą, że ani Chrystus, ani pierwsi jego następcy nie byli książętami ziemskimi, nie rozumieją rozwoju historycznego, ani potrzeb wieków idących po sobie”45.
Sam bunt poddanych można było zrozumieć – podkreślano – nie przeczono
też, że Państwo Kościelne może potrzebować reform wewnętrznych. Sprzeciwiano
się jednak mieszaniu się do tych spraw obcego państwa, „tak przez ukryte podżeganie, jak przez otwarty najazd”46. Oskarżenia te kierowano oczywiście przeciw
Piemontowi, który w rzeczywistości próbował raczej skorzystać z sytuacji, niż
inspirować ruchy wyzwoleńcze w Państwie Kościelnym. Wiktor Emmanuel złożył jednak papieżowi „propozycję”, by odstąpił Piemontowi Romanię, Umbrię i
Marchię oraz by w Wiecznym Mieście i jego przyległościach obywatele otrzymali
te same prawa, którymi cieszyli się obywatele Piemontu47.
Jak uważali członkowie tego grona, zasada faktów dokonanych, stosowana
przez Piemont, była szczególnie niebezpieczna i przypominała gwałt dokonany
przez zaborców na Polsce: „niepodległego monarchę zmuszać do zmiany wewnętrznych praw i do oddania sąsiadowi jednej prowincji nie przez wojnę, owszem
po wojnie, w której neutralność zachował, ale pod pozorem przyjaźni, przez prostą
sankcję buntu poddanych jego przez tegoż sąsiada podżeganych, to ponowienie
zbrodni pierwszym rozbiorem na Polsce dokonanej. Kiedy głównym pretekstem
były niby narzekania polskich dysydentów i bunty kozackie”. Przypominano więc
Polakom, że zachodzą istotne różnice między sprawą polską a kwestią włoską:
„W nas mimowolne wzbudza współczucie każde wypowiedzenia posłuszeństwa
istniejącej władzy. Ale to błąd podwójny: naprzód przeciwko najwyraźniejszemu
przepisowi wiary naszej, który to wypowiedzenie posłuszeństwa wyjątkowym tylko
sposobem usprawiedliwia; 2nd przeciwko własnemu prawu i interesowi naszemu,
W. Zamoyski do C. Działyńskiej, Paryż 25 I 1860, w: tamże, s. 310.
W. Zamoyski do C. Działyńskiej, Paryż 26 III 1860, w: tamże, s. 318.
44
W. Kalinka do W. Czartoryskiego, Paryż 14 VIII 1861, BCz 7236, s. 652.
45
A.E. Koźmian do rodziny, Paryż 20 I 1860, w: A.E. Koźmian, Listy, t. 4, s. 13.
46
W. Zamoyski do W. Kalinki, [Paryż] 11 II 1860, Zakład Narodowy im. Ossolińskich we
Wrocławiu (dalej: ZNiO) 6845/I,s. 193
47
Z. Zieliński, Papiestwo i papieże, s. 224.
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z którym nie da się porównać lada jaka burda uliczna, ani nawet ludowa rewolucja;
bo nasze krzywdy świat cały uznaje […]. Siły nam zaprzeczają, którą byśmy prawo
nasze ustalić potrafili, nie prawa”48. Co więcej, twierdzono, iż „[Kościół] z tej walki
wyjdzie zwycięsko, bo Go broni nieomylne przyrzeczenie: On się nie zachwieje!
[…] Żaden naród jako naród nie ma tej absolutnej pewności, że się ostoi mimo
burz i gromów, że nie zginie wśród walki, albo nawet bez walki. […]. [Kościół]
jeden nie umiera: trwanie przy nim jest już rękojmią politycznej trwałości!”49.
Ciekawa to argumentacja, zbijająca twierdzenia tych, którzy snuli, według „prawicy katolickiej” błędną, analogię między sprawą zjednoczenia Włoch a sprawą
polską, rozpatrując obie kwestie na płaszczyźnie zasady narodowości. Podobny
punkt widzenia prezentowali ultramontanie – do których „prawica katolicka” ideowo się zbliżała – konstatując, iż „niespożytość” Stolicy Apostolskiej obowiązuje
również Polskę, gwarantując jej odrodzenie, jeśli będzie wierna papieżowi i religii
katolickiej, nie wykraczając w swoich działaniach poza normy Boskiego ładu50.
Na płaszczyźnie ogólnej członkowie „prawicy katolickiej” podobnie do ultramontanów podchodzili też do środków, jakimi należy się posługiwać w polityce,
jednoznacznie odrzucając machiawelizm51.
Adam Jerzy i Władysław Czartoryscy przyjęli postawę koncyliacyjną, starając
się łagodzić konflikt w obozie oraz nie chcąc też antagonizować sobie podzielonego pod tym względem kraju, na którego współpracę przecież liczyli. Z drugiej
strony starali się nie dopuścić do tego, by w jakikolwiek sposób urazić cesarza
Francuzów52.
Różnice ideowo-polityczne w redakcji „Wiadomości Polskich” spowodowały,
że nie potrafiła ona zająć w sprawie świeckiej władzy papieża zgodnego stanowiska i dlatego pismo nie ukazywało się od 14 stycznia do 18 lutego 1860 r. Sprawa
była trudna, gdyż Kalinka i Klaczko, różniący się w tej kwestii, byli rzeczywistymi redaktorami pisma53, a generał Zamoyski w znacznym stopniu opłacał
prowadzenie „Wiadomości” i zamierzał się z tego wycofać, gdy nie zgodzono się
48
W. Zamoyski do W. Kalinki, [Paryż] 11 II 1860, ZNiO 6845/I, s. 194–195. Podobnie na ten
temat A.E. Koźmian – „Posłałem mu [„Dziennikowi Poznańskiemu” – M.P.G.] artykuł wykazujący,
jak niebezpiecznym jest dla nas systemat powagi faktów dokonanych i jakie podobieństwo zachodzi
między rozbiorem Państwa Kościelnego a podziałem Polski, przyznałem, że jest i różnica, gdyż
tam obcy podziału dokonali, tu swoi, tam był gwałt, tu niby wola narodu, ale mimo to są rysy
podobieństwa” – A.E. Koźmian do rodziny, Paryż 26 I 1860, w: A.E. Koźmian, Listy, t. 4, s. 17;
por. E [A.E. Koźmian], Paryż 13 stycznia, „Czas”, nr 14 z 18 I 1860, s. 2.
49
„Wiadomości Polskie”, nr 13 z 28 IV 1860, s. 56.
50
B. Szlachta, Ład–Kościół–Naród, s. 214, 219, 300.
51
„Nie dość jest być, trzeba stać godnie, sprawiedliwie, cnotliwie. […]. Duch Machiavella
zbudować może, lecz trwałej budowy nie wzniesie. To, do czego wśród upojenia Włochy dążą, może
się stać, lecz nie na długo; nie w tym bycie i nie takimi środkami zdobywa się trwałą niepodległość
i swobodę” – A.E. Koźmian do rodziny, Paryż 22 XI 1860, w: A.E. Koźmian, Listy, t. 4, s. 186; por.
B. Szlachta, Ład–Kościół–Naród, s. 323–343.
52
J. Zamoyska do E. Czartoryskiej, Paryż 28 I 1860, w: Jenerał Zamoyski, s. 312–313.
53
J. Mrówczyński, Ks. Walerian Kalinka. Życie i działalność, Poznań–Warszawa–Lublin 1972,
s. 207.
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na wydrukowanie odpowiedzi papieża na broszurę La Guéronnière’a54. Kryzys
narastał, Adam Jerzy Czartoryski próbował go załagodzić i zamierzał napisać list
do redakcji, który miał prezentować poglądy możliwe do zaakceptowania przez
obie strony konfliktu. Ostatecznie to zadanie zlecił Walerianowi Kalince, który
przygotował pismo „kompromisowe”55. Swoją wersję artykułu, o czym wcześniej
wspomniano, przedstawił również Julian Klaczko i w artykule „Wiadomości”
znalazły się niektóre fragmenty pisma przyszłego autora Dwóch kanclerzy.
Istotnie, artykuł był w dużym stopniu pismem kompromisowym. Unikano w
nim typowo ultramontańskiej argumentacji, nie snuto więc paraleli między rozbiorami Polski a grabieżą Państwa Kościelnego, powtarzano za Klaczką potrzebę
utworzenia konfederacji włoskiej, przywołując też, nieraz dosłownie, treści jego
pisma. Wyrażano też szacunek dla Napoleona III, który „pierwszy długo zaprzeczaną, długo prześladowaną i albo w mgłach teorii chroniącą się […] zasadę
narodowości w świat legalnych, uznanych potrzeb ludzkości wprowadził […]”.
Za przyszłym autorem Studiów dyplomatycznych przywoływano też argumenty
za świecką władzą papieża, nieco bardziej bezkompromisowo konstatowano, iż
„Cześć dla Głowy Kościoła to nie tylko nasz obowiązek, to pierwszy interes. Jest
między Polską a Kościołem [katolickim] nić tajemnicza: w czyim sercu ona nie
drga, dla tego wiele skarbów ducha narodowego zakrytych, ten głosu sumienia
polskiego często nie dosłyszy, naszych zadań nie pojmie […]”56.
Największe różnice istniały w podejściu do reform w Państwie Kościelnym.
Klaczko poświęcił dużo miejsca konieczności sekularyzacji tegoż państwa, wysuwając w swym piśmie konkretne propozycje reform. W artykule „Wiadomości”
ograniczono się zaś do poniższego stwierdzenia: „Administracja księży w Państwie
Kościelnym, podobnie jak zarząd biurokracji w każdym innym państwie, mogła
nieraz swym obowiązkom uchybić, mogła w ogóle stać się niepodobną przy dzisiejszych potrzebach mieszkańców i wyraźnym dążeniu całego świata do rozłączenia
władzy duchownej i cywilnej. Ale […] niewłaściwość i niepopularność zarządu
księży nie może, w żadnym razie, usprawiedliwić zaboru Państwa Kościelnego,
zwłaszcza gdy tyle innych, pierwszego rzędu interesów europejskich wymaga
nieodzownie jego utrzymania”. Podobnie jak w listach prywatnych Koźmiana i
Zamoyskiego, stwierdzano, że mieszkańcy Romanii mieli prawo do buntu, skoro
uważali, że system rządów w tej prowincji im nie odpowiada, ale zarazem pośpiesznie zadawano pytanie neutralizujące wcześniejszy wniosek: „czy Piemont,
nie wydając wojny sąsiedniemu monarsze, owszem uznawszy jego neutralność,
miał prawo poddanych tego monarchy w ich oporze zachęcać i wspierać?”57.
54
Tamże, s. 208; J. Zamoyska do E. Czartoryskiej, Paryż 28 I 1860, w: Jenerał Zamoyski, s. 312;
A.E. Koźmian do rodziny, Paryż 29 I 1860, w: A.E. Koźmian, Listy, t. 4, s. 20.
55
A.E. Koźmian do rodziny, Paryż 1 II 1860, w: A.E. Koźmian, Listy, t. 4, s. 22; A.E. Koźmian
do rodziny, Paryż 12 II 1860, w: A.E. Koźmian, Listy, t. 4, s. 27.
56
„Wiadomości Polskie”, nr 3 z 18 II 1860, s. 9–12.
57
Tamże, s. 9–10.
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Artykuł nikogo do końca nie zadowolił. Julian Klaczko odsunął się od redagowania „Wiadomości” i wyjechał do Włoch, gdzie przez jakiś czas był korespondentem wydawanej przez Leopolda Kronenberga i Józefa Ignacego Kraszewskiego
„Gazety Codziennej”. Hotel Lambert zaopatrzył zaś go w listy polecające do
zaufanych osób, bojąc się, by „nie wpadł w ręce zapaleńców i antykatolików”58.
Cenzura nie pozwoliła jednak Klaczce na całkowitą swobodę głoszenia poglądów
i dlatego z pracy korespondenta szybko zrezygnował. Nie oznaczało to jednak, iż
ponownie zaangażował się w redagowanie „Wiadomości”, w których do końca
1860 r. zamieścił tylko dwa krótkie artykuły59. Po wyżej przywołanym artykule
redakcja pisma postanowiła nie poruszać w piśmie kwestii świeckiej władzy papieża, obawiając się kolejnego konfliktu. Nie wytrzymała jednak długo w swym
postanowieniu.
Następny artykuł na ten temat był odpowiedzią na anonimowo wydaną broszurę: Papież i Polska. Powodem powstania broszury miał być natomiast poprzednio
omówiony artykuł „Wiadomości”, w którym to tekście – jak twierdził autor pisma
– „ocenienie tej sprawy [świeckiej władzy papieża – M.P.G.] […] ani zadowolić,
ani pouczyć nikogo nie może”60.
Wyrażając szacunek dla Kościoła katolickiego i zgadzając się, „iż między
Kościołem katolickim a Polską jest nić tajemnicza”, anonimowy autor twierdził
zarazem, „że papiestwo będzie bardziej niezawisłe, gdy nie będzie potrzebowało interesami ziemskimi się zajmować […], że religia i Kościół na połączeniu
świeckiej władzy z duchowną nieraz bardzo ucierpiały i że na rozłączeniu jedynie zyskać mogą”. Kontynuował: „wiadomo jest […], w jak opłakanym stanie
lud Państwa Kościelnego z powodu złego rządu klerykalnego się znajduje. […].
Wreszcie wiadomo, że ten lud cierpliwość swą wyczerpał, gdy przed dziesięciu laty
przez papieża obiecane reformy dotychczas nie przyszły do skutku”. Ostateczna
konkluzja była następująca: papież powinien całkowicie, również dla własnego
dobra, zostać pozbawionym świeckiej władzy. Siedziba Ojca Świętego – autor
przywoływał znany już plan księdza Michon – mogłaby zostać przeniesiona do
Jerozolimy, przez co papiestwo „nowym świetniejszym blaskiem by zajaśniało”,
zaś katolickie państwa składałyby się na jego utrzymanie61.
58
A.E. Koźmian do rodziny, Paryż 14 III 1860, w: A.E. Koźmian, Listy, t. 4, s. 46; F. Hoesick,
Przedmowa, w: J. Klaczko, Listy włoskie (1860). Margrabia Aleksander Wielopolski. Książę Adam
Czartoryski (1861), z przedmową F. Hoesicka, Kraków 1908, s. 5. Listy o zjednoczeniu Włoch
Klaczko pisał z Florencji. Zazwyczaj nie wyrażał w nich swoich poglądów – opisywał bądź nastroje
panujące wśród Włochów (np. różne postawy włoskiego duchowieństwa wobec zjednoczenia Włoch),
bądź relacjonował rozmowy przeprowadzone z politykami włoskimi – przykładowo z umiarkowanym
zwolennikiem centralistycznego zjednoczenia Włoch Bettino Ricasolim, ówczesnym premierem
Toskanii, a także z Giuseppe Montanellim, pisarzem, zwolennikiem konfederacji włoskiej – J. Klaczko
, listy z Florencji z 4, 22, 28 V 1860, w: J. Klaczko, Listy włoskie, s. 76–77, 94–97, 101–113; J.A.
Gierowski, Historia Włoch, s. 462.
59
S. Tarnowski, Julian Klaczko, s. 232; F. Hoesick, Przedmowa, s. 7.
60
Papież i Polska, Berlin 1860, s. 5–6.
61
Tamże, s. 10–37.
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Broszura oburzyła redakcję „Wiadomości”, a zwłaszcza „prawicę katolicką”,
która pod nieobecność Klaczki wywierała największy wpływ na ideowy profil pisma. W ostrym tonie odrzucono więc wszelkie pomysły odebrania Ojcu Świętemu
władzy doczesnej: „przypomnijmy tylko, że na tym żyje on świecie, ziemskim,
nie nadziemskim służy mieszkańcom. […] Wyznajmy prawdę: pozbawić papieża
świeckiej władzy jedno jest co go z Rzymu wypędzić, jedno co w Kościele zasiać
rozdwojenie, w Europie narodowe schizmy, podwójne, a nawet potrójne wywołać
papieży wybory, w końcu dać hasło światu całemu do krwawych wstrząśnień i
nad wszystko straszniejszej wojny religijnej” – pisano62.
Tym razem bardzo ogólnikowo wspominano o potrzebie reform w Państwie
Kościelnym, twierdząc, „że, jak każdy monarcha, papież może przyznać swoim
poddanym te wszystkie swobody i korzyści, które z dzisiejszą cywilizacją są połączone, że powadze jego nie ubliża bynajmniej rząd reprezentacyjny, administracja
świecka, swoboda municypalna, wolność handlowa i przemysłowa. I gdybyśmy
dla poparcia tej opinii potrzebowali dowodów, to nam ich dostarczył sam papież
dzisiejszy. Któż lepiej od niego uczuł potrzebę ulepszeń, kto więcej zrobił, aby stare
nadużycia wyplenić?”. W ten sposób pochwalano reformatorski zapał Piusa IX z
początku jego pontyfikatu, gdy wprowadził świeckich do rządów Państwa Kościelnego, ogłosił amnestię dla więźniów politycznych i wolność prasy. Odwrócenie
się od tego postępowania przypisywano zaś – po części słusznie – wydarzeniom
rewolucyjnym Wiosny Ludów, które zmusiły papieża do opuszczenia Rzymu,
gdzie została proklamowana antyklerykalna Republika63. Co więcej, podkreślano,
iż Kościół i Państwo Kościelne wciąż się reformują: „Patiens quia aeternus; z
przeszłością nierozłącznie związany, o teraźniejszość troskliwy, przystępny każdej szlachetnej aspiracji, nie od razu on przecież nowe idee przyjmuje. Potrzeba
mu czasu zanim je uzna, zanim je wcieli do swej nieśmiertelności; ale uznawszy,
wszystkie swą opieką otacza, swoją modlitwą uświęca!”64. Cały wywód kończył
zaś ultramontański pogląd o pewności odzyskania przez Polskę niepodległości,
jeśli zachowa ona wierność względem Kościoła i Ojca Świętego65.
Kwietniowy artykuł zakończył kwestię Państwa Kościelnego na łamach „Wiadomości”. Tymczasem sytuacja polityczna na Półwyspie Apenińskim komplikowała się coraz bardziej. Wyprawa „czerwonych koszul” Giuseppe Garibaldiego
doprowadziła do zajęcia Królestwa Obojga Sycylii i obalenia rządów Burbonów;
nie było żadną tajemnicą, że celem Garibaldiego była także całkowita dekompozycja Państwa Kościelnego. Camillo di Cavour, premier Piemontu, korzystając
z rewolucji, które wybuchły na terytoriach pontyfikalnych – w Marchii i Umbrii – wkroczył na te tereny i po krótkiej kampanii we wrześniu pokonał wojska
„Wiadomości Polskie”, nr 13 z 28 IV 1860, s. 55.
Tamże, s. 54; Ch. Schaller, Pius IX, Warszawa 2009, s. 26–28, 31–37, 41; B. Kumor, Historia
Kościoła, cz. 7, Lublin 1991, s. 208–209.
64
„Wiadomości Polskie”, nr 13 z 28 IV 1860, s. 54.
65
Tamże, s. 56.
62
63
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papieskie pod Castelfidardo, a ludność tych obszarów w przeprowadzonych na
początku listopada plebiscytach opowiedziała się za akcesem do Królestwa Sardynii. Zagrożony przez rewolucjonistów był sam Rzym, którego jednak ustrzegły
przed agresją wojska francuskie66.
W tym czasie katolicy z całego świata, w tym wielu Polaków, pielgrzymowali
do Wiecznego Miasta w geście solidarności z zagrożonym Piusem IX67. Wybrał
się tam również Andrzej E. Koźmian, „aby jedno kolano polskie więcej ugięło się
przed Ojcem Świętym wśród jego i Kościoła boleści i niebezpieczeństwa”, i został
przyjęty na audiencji u papieża68. Wydarzenia te rozgrzały spór o świecką władzę
papieża, co w dużym stopniu przyczyniło się do upadku „Wiadomości Polskich”,
których ostatni numer ukazał się 2 lutego 1861 r.69
W 1861 r. uwagę działaczy Hotelu Lambert przykuwały przede wszystkim
sprawy krajowe, szczególnie rewolucja moralna w Królestwie Polskim, wobec
której wyrażali swe poparcie, obawiając się jednak przedwczesnego wybuchu
powstania, które – ich zdaniem –skończyłoby się wielką tragedią narodu polskiego70. Być może dlatego spór wokół kwestii włoskiej zszedł na drugi plan, by odżyć
dopiero pod koniec tego roku.
Pierwszy akord odnowionego sporu miał miejsce w związku z anonimowo wydaną w grudniu 1861 r. broszurą autorstwa Henriego Lasserre’a: La Pologne et la
Catholicité. W broszurze ów katolicki pisarz i dziennikarz, a zarazem nieoficjalny
agent Hotelu Lambert w Rzymie, przeciwnik idei rewolucyjnych71, jednoznacznie
poparł manifestacje religijno-patriotyczne w Królestwie Polskim, prawdziwymi
rewolucjonistami nazywając Rosjan, którzy nie respektują postanowień wiedeńskich z 1815 r., gnębią polskość, a także katolicyzm, z którym ta pierwsza jest
nierozłącznie związana. Lassere był zdecydowanym zwolennikiem świeckiej
66
J.A. Gierowski, Historia Włoch, s. 465–469; Z. Zieliński, Papiestwo i papieże, s. 225; A.
Liebfeld, Napoleon III, Warszawa 1979, s. 239.
67
A.J. Czartoryski do W. Czartoryskiego, Paryż 7 IX 1860, BCz 7190, s. 850.
68
A.E. Koźmian do J.I. Kraszewskiego, Marsylia 15 X 1860, Biblioteka Jagiellońska 6468,
s. 197; A.E. Koźmian do rodziny, Rzym 22 X 1860, w: A.E. Koźmian, Listy, t. 4, s. 160. Podczas
audiencji A.E. Koźmian zasugerował Piusowi IX, że zachodzi analogia między rozbiorami Polski a
sprawą Państwa Kościelnego, z czym Ojciec Święty miał się zgodzić – tamże, s. 162.
69
Według Władysława Mickiewicza nieporozumienia na tle świeckiej władzy papieża były
głównym powodem upadku pisma (W. Mickiewicz, Emigracja polska 1860–1890, Kraków 1908, s.
143–144). Jak się wydaje, ważniejszym powodem było jednak odebranie pismu debitu przez władze
pruskie, co znacznie utrudniało jego dystrybucję również w innych zaborach – A.E. Koźmian do
rodziny, Paryż 21 I 1861, w: A.E. Koźmian, Listy, t. 4, s. 217; F. Hoesick, Julian Klaczko, s. 108;
J. Mrówczyński, Ks. Walerian, s. 209; J. Nowak, O sprawę polską, s. 248; S. Kalembka, Wielka
Emigracja 1831–1863, Toruń 2003, s. 373. Kwestia świeckiej władzy papieża wywołała też spór
w redakcji krakowskiego „Czasu”. Z tego oraz z innych ideowo-politycznych powodów Maurycy
Mann opuścił redakcję pod koniec 1862 r. – K. Olszański, Krakowski „Czas” wobec powstania
styczniowego, w: Kraków w powstaniu styczniowym, red. tegoż, Kraków 1968, s. 207.
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M.P. Gancewski, Młodzi konserwatyści krakowscy, s. 134.
71
W. Czartoryski do W. Zamoyskiego (kopia), Paryż 12 I 1862, BCz 6965, s. 735; K. Lis, Pius
IX a Polska w dobie powstania styczniowego, Lublin 1996, s. 61–62; L. Colin, Henri Lasserre. Sa
vie, sa mission ses lettres. Papiers et documents inédits, Paris 1900, s. 39.

HOTEL LAMBERT A ŚWIECKA WŁADZA PAPIEŻA (PRZED POWSTANIEM STYCZNIOWYM)

51

władzy papieża, bez której – jak uważał – Ojciec Święty nie może należycie służyć
Kościołowi i przewodzić katolikom na całym świecie. Podobnie jest z narodami
katolickimi, które muszą być niepodległe, „aby mogły one swobodnie, bezpieczne
od arbitralności innego narodu, wykonywać obowiązki wiernych [fidèles croyants]
i synów Kościoła”. Sprawa polska jest więc niemal identyczna z kwestią Państwa
Kościelnego – Polacy muszą mieć własne państwo, by pozostać Polakami oraz
katolikami. Co więcej, twierdził, że „legalne” rządy (la légalité) Rosji w Polsce są
„czymś jeszcze bardziej okropnym niż «legalne» rządy Piemontu w Neapolu czy w
Państwie Kościelnym”. Cavoura nazywał zaś moskwianinem (Cavour moscovite),
ponieważ – podobnie jak Rosjanie – był zdeklarowanym wrogiem Kościoła72.
W Hotelu Lambert broszura spotkała się z ciepłym przyjęciem, zastanawiano
się, czy nie przyznać się, że wyraża ona myśli Hotelu Lambert i nie przypisać sobie
jej autorstwa (za zgodą Lassere’a). Ostre sformułowania o powiązaniu sprawy
polskiej z kwestią papieską, zwroty jak Cavour moscovite, wpłynęły jednak na
zaniechanie tego zamierzenia73. W sytuacji gdy obóz Czartoryskich chciał wejść
w jak najbliższe stosunki z krajem, a od królewiackich „białych” dochodziły
nalegania o zgodę i zjednoczenie emigracji74, Władysław Czartoryski nie chciał
podnosić kwestii, która tak silnie dzieliła Polaków, a także sam Hotel Lambert.
Niechęć do poruszania tego konfliktogennego tematu spowodowała też odrzucenie
propozycji irlandzkiego deputowanego do brytyjskiej Izby Gmin – Johna Pope’a
Hennessey’a, który w swoim wystąpieniu parlamentarnym chciał podnieść sprawę
polską i sprawę papieską75.
Zupełnie inaczej na temat broszury myślał Zamoyski i zapewne reszta „prawicy
katolickiej”. „Wyznaję – pisał – że przy spiesznym czytaniu nie wpadły mi w oko
[kompromitujące passusy w broszurze – M.P.G.]. Ale prawda, że zwykłem mniej
się oglądać na nieprzyjaciół Kościoła, niż to się niektórym wydaje potrzebnym.
Oglądam się za to bardzo na samże Kościół i boleję, kiedy z naszej strony zachodzi
powstrzymanie się – ulegające domysłowi, żeśmy względem Kościoła niepewni,
nieśmiali, a więc kiedy jego pomocy żądamy, nierzetelni. Z nieprzyjaciółmi Kościoła, kiedy wyjątkowo nam służą, mniemam, powinniśmy wyraźnie dać znać, że
się dla nich wierności Kościołowi należnej nie zapieramy, ale wspólność interesu
mamy na względzie […] i niech konieczne stosunki ze światem, tj. z zepsuciem
rozmaitym, nie ścierają z Ciebie [z księcia Władysława – M.P.G.], i z nas, o ile jesteś
reprezentantem naszym, cechy czystego, prawego, nieustraszonego Syna Kościoła”.
[H. Lasserre], La Pologne et la Catholicité, Florence 1861, s. 8–9, 21–23.
W. Czartoryski do W. Zamoyskiego (kopia), Paryż 26 XII 1861, BCz 6965, s. 728; W.
Czartoryski do W. Zamoyskiego, Paryż 12 I 1862, (kopia), BCz 6965, s. 735.
74
H. Wereszycki, Hotel Lambert i obóz Białych przed wybuchem powstania styczniowego,
„Pamiętnik Historyczny”, t. 50, z. 3, 1959, s. 529–522.
75
Tak Władysław Czartoryski wyjaśniał Zamoyskiemu decyzję Biura w sprawie broszury:
„Jesteśmy wszyscy katolikami i nie kryjemy się z tego i owszem, ale przyjmować dobrowolnie barwy
wyłącznej nie możemy i nie powinniśmy, to by nam wielką szkodę przyniosło” – W. Czartoryski do
W. Zamoyskiego (kopia), Paryż 4 II 1862, BCz 6965, s. 739.
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Od tego czasu Zamoyski starał się „zapsalmować” księcia Władysława, niemal
w każdym liście przypominając mu słowa Psalmu 132 (131)76, które w dzisiejszym
przekładzie brzmią następująco:
Pan zaprzysiągł Dawidowi
trwałą obietnicę, od której nie odstąpi
«[Potomstwo] z ciebie zrodzone
posadzę na twoim tronie.
Jeżeli zachowają twoi synowie
moje przymierze
i moje napomnienia, których im udzielę,
także ich synowie na wieki
zasiądą na twoim tronie» [Ps 132, 11–12]77.

Generał widział bowiem w księciu naczelnika narodu polskiego, nie wyzbył się
idei „króla de facto”, która była przez niego zawzięcie promowana w latach 30. i 40.78
Naczelnik narodu powinien zaś postępować zgodnie z nauką Kościoła i być posłusznym
Ojcu Świętemu, gdyż „mu Bóg zaprzysiągł, w zamian za wierność, opiekę Swoją”79.
Zamoyski nie chciał jednak na tym poprzestać. W czerwcu został wysłany do
Rzymu, by zabiegać u Ojca Świętego o poparcie dla polskiego ruchu patriotycznego
i o poparcie dla postawy duchowieństwa polskiego80. W tym czasie na uroczystości
kanonizacji męczenników japońskich zjechali się kardynałowie, arcybiskupi i biskupi
z całego świata. Korzystając z okazji, Pius IX wygłosił alokucję, w której potępił
materializm, racjonalizm i dążność do odebrania Ojcu Świętemu władzy doczesnej.
W adresie zgromadzonych dostojników do Ojca Świętego wskazywano zaś na użyteczność świeckiej władzy papieża, choć zaznaczano, że nie wchodzi ona w obręb
prawd wiary81. Zamoyski przyjął jednak ów adres jednoznacznie: „O najważniejszej
dziś rzeczy dzielącej wielu sumiennych katolików, tj. o władzy doczesnej [papieża],
zdanie jednozgodne Episkopatu całego świata powinno by tamę położyć wszelkiej
w tym względzie wątpliwości”. Dlatego też emigracja powinna wystosować do
papieża adres hołdowniczy, w którym uczyniono by „jawny […] akces do tego
najpoważniejszego, jaki się w tej materii pojąć może, rozstrzygnięcia”82.
76
W. Zamoyski do W. Czartoryskiego, Londyn 7 I 1862, BCz 7204, s. 123–124. Pierwsza
numeracja pochodzi z Biblii hebrajskiej, druga zaś z Septuaginty i Wulgaty. Biblia Tysiąclecia podaje
zarówno oryginalną (jako pierwszą) oraz grecko-łacińską numerację.
77
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Warszawa–Poznań 2001, s. 521.
78
B. Konarska, W kręgu Hotelu Lambert. Władysław Zamoyski w latach 1832–1847, Wrocław–
Warszawa 1971, s. 42.
79
W. Zamoyski do W. Czartoryskiego, Londyn 5 III 1862, BCz 7204, s. 147.
80
J. Nowak, O sprawę polską, s. 270.
81
Z. Zieliński, Papiestwo i papieże, s. 226.
82
W. Zamoyski do W. Czartoryskiego, Rzym 17 VI 1862, BCz 7204, s. 182; J. Nowak, O sprawę
polską, s. 271.
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Zamoyski tłumaczył zasadność manifestu, używając znanych już ultramontańskich argumentów83. Do tej argumentacji dokładał jeszcze bardziej pragmatyczne uzasadnienie: Włosi zgodzili się na likwidację polskiej szkoły wojskowej
w Cuneo (wcześniej przeniesionej z Genui) w zamian za uznanie przez Rosję ich
państwa. Był to drogowskaz, gdzie Polacy powinni szukać „przyjaciół szczerych
i udanych”84.
Wszystkie te argumenty, wielokrotnie powtarzane w niemal tej samej formie,
nie przekonały członków Biura Spraw Polskich85. Poważne wątpliwości co do pomysłu generała zgłosił nawet Walerian Kalinka, który obawiał się, że jednoznaczne
opowiedzenie się za świecką władzą papieża doprowadzi do dalszych podziałów
w społeczeństwie, wywoła wojnę na emigracji, a Hotel Lambert straci znaczną
część swych zwolenników, a być może i członków. Był on również przeciwnikiem ówcześnie istniejącej formy rządów w Państwie Kościelnym i, jak pisał,
„Broniąc zasady władzy świeckiej, do czego zawsze jestem gotów, musiałbym
powiedzieć wyraźnie, że wymagania nowoczesnej cywilizacji nie są w Rzymie
zaspokojone…”86.
Kalinka, choć przeciwny manifestowi, którego owoce mogły być inne od zamierzonych, był – podobnie jak Zamoyski – zagorzałym zwolennikiem zachowania
przez papieża całości świeckiej władzy. Między innymi z uwagi na niechęć większości członków Biura do wydawania dziennika „opartego na współpracownictwie
krajowym”, w którym to dzienniku, solidaryzując się ze stanowiskiem światowego
episkopatu, zamierzano poruszyć sprawę świeckiej władzy papieża, w listopadzie
1862 r. opuścił on Biuro Spraw Polskich i udał się do Rzymu87.
Świecka władza papieża po raz kolejny doprowadziła więc do wycofania się
z bieżących prac Hotelu Lambert jednego z jego aktywnych członków. Brak
porozumienia w tej sprawie wpływał nie tylko na niemożność prowadzenia koherentnej polityki wobec Włochów, ale także wobec Państwa Kościelnego. Niechęć
83
„Z Bogiem jest dziś Polska i zwyciężą! Bez Boga pocznie mordować, spiskować i doczeka
się tylko klęsk i pogardy świata! […] Z Bogiem nie można być pół na pół” – W. Zamoyski do W.
Czartoryskiego, Plombiers 11 VII 1862, BCz 7204, s. 246.
84
W. Zamoyski do W. Czartoryskiego, Marsylia 5 VII 1862, BCz 7204, s. 241.
85
W. Zamoyski do W. Czartoryskiego, Plombiers 11 VII 1862, BCz 7204, s. 245.
86
W. Kalinka do W. Zamoyskiego, Paryż 28 VI 1862, w: Jenerał Zamoyski, s. 398–400.
87
W. Czartoryski, Pamiętnik 1860–1864, w: tenże, Pamiętnik 1860–1864, protokoły posiedzeń
Biura Hotelu Lambert, cz. I i II, entrevues politiques, oprac. i wstępem opatrzył H. Wereszycki,
Warszawa 1960, s. 108; Protokoły posiedzeń Biura Hotelu Lambert, cz. I i II, w: W. Czartoryski,
Pamiętnik, s. 292; W. Kalinka do H. Kajsiewicza, Paryż 2 XI 1862, Archiwum Rzymskie
Zmartwychwstańców 21438 (brak paginacji). Oficjalnym powodem były nieporozumienia
związane z wysłaniem do Rzymu agenta Hotelu Lambert. Zamoyski i Kalinka – bez uzgodnienia
z innymi członkami Biura – wysłali do Wiecznego Miasta Henriego Lasserre’a, podczas gdy Biuro
zamierzało umieścić tam Ludwika Orpiszewskiego – J. Mrówczyński, Ks. Walerian, s. 246–247.
Zamoyski uważał „dziennik jako jedno z głównych zadań naszych, jako mający nas kształcić
do przyszłych w oswobodzonym kraju obowiązków”, dlatego – podobnie jak Kalinka – przyjął
decyzję Biura z wielkim rozczarowaniem – W. Zamoyski do W. Kalinki, Paryż 2 XI 1862, ZNiO
6845/I, s. 263.
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Hotelu Lambert do jednoznacznego opowiedzenia się za świecką władzą papieża
doprowadziła bowiem do tego, że nastawienie do Czartoryskich w Rzymie było
pełne nieufności88. Obóz prawicy emigracyjnej znalazł się też w ostrym konflikcie
ze zmartwychwstańcami i ze ściśle z nimi związaną koterią księżnej Zofii z Branickich Odelschachi – polskiej arystokratki osiadłej w Rzymie, gdzie prowadziła
uczęszczany przez przedstawicieli najwyższych sfer salon towarzyski, miała też
duże wpływy w Kurii Rzymskiej, w tym u samego Piusa IX, co wykorzystywała,
broniąc interesów polskiego Kościoła katolickiego. Zmartwychwstańcy i koteria
księżnej Odelschachi oskarżali Hotel Lambert o brak polityki zasad i użytkowy
stosunek do religii katolickiej. Dlatego Ludwik Orpiszewski – agent Czartoryskich w Rzymie – mimo starań Hotelu Lambert nie mógł liczyć na współpracę
ze zmartwychwstańcami. Wpływy Hotelu Lambert w Wietrznym Mieście – do
czego przyczyniły się przywołane środowiska – były w tym okresie bardzo słabe89.
Spór o świecką władze papieża przycichł w okresie powstania styczniowego, gdyż walczący naród mniej zajmował się tą kwestią, a Rząd Narodowy,
szukając sojuszników zarówno wśród klerykałów, jak i wśród liberalnych
stronnictw europejskich, zakazał oficjalnych wystąpień w tej sprawie. Z naganą rządu spotkało się więc opowiadające się za świecką władzą papieża
wystąpienie Konstantego Czartoryskiego na kongresie katolickim w Malines
oraz popierające narodowe dążenia Włochów enuncjacje Józefa Ordęgi90.
Oczywiście po powstaniu spór szybko odżył, gdy sprzyjały temu wydarzenia
polityki międzynarodowej91.

J. Kania, Pius IX a walka Polaków z Rosją, s. 53.
A. Lewak, Polska akcja dyplomatyczna w Watykanie, w: Polska działalność dyplomatyczna
1863–1864. Zbiór dokumentów, red. tenże, t. 2, Warszawa 1963, s. 149; J. Wszołek, Odeschalchi z
Branickich Zofia Katarzyna, Jordan Zygmunt, w: PSB, t. 23, Wrocław 1978, s. 535; L. Orpiszewski
do W. Czartoryskiego, Rzym 10 I 1863, BCz 5699, s. 513–514. Różnice między Hotelem Lambert a
zmartwychwstańcami wyłożył w liście do generała Zamoyskiego Piotr Semenenko: „Nieporozumienie
[…] sięga daleko głębiej – nie jest na wierzchu, ale na dnie, nie tyczy się osób, ale zasad. […] Zasada,
jaką grono X. Czartoryskiego zdaje się przyjęło za regułę postępowania jest ta, […] aby mieć wzgląd
na stan umysłów w kraju, w jego imieniu tak się odzywać, aby nie wywołać z Polski zaprzeczenia.
Jest to, innymi słowy, odbierać wpływy, a nie dawać; być sługą i echem, a nie przewodnikiem
przynoszącym słowo oświecenia i zbawienia, jest to jeszcze, innymi słowy, brać od kogo innego
zasady swego postępowania, a nie mieć swoich własnych, stałych, prawdziwych, koniecznych, o
których tryumf powinno nam chodzić z narażeniem naszej popularności albo pozycji, albo nawet
życia samego. […] wielce nad tym ubolewam, iż grono X. Czartoryskiego dotychczas całym swoim
postępowaniem, iż właśnie na tym jest stanowisku, że jego polityka ma za cel udanie się, a nie
tryumf zasad. […]. Można by powiedzieć, że owe grono nie jest przeciw zasadom chrześcijańskim,
że jest względem nich dobrej woli. Ale tu nie o to idzie, lecz o to, czy publicznie je wyznaje, czy
rozszerza, czy pracuje i żyje dla ich tryumfu?” – P. Semenenko do W. Zamoyskiego, Rzym 7 III
1863, BK 2432/1, k. 212–213.
90
A. Lewak, Polska akcja dyplomatyczna w Watykanie, s. 149.
91
Z pism o świeckiej władzy papieża z okresu tuż po powstaniu styczniowym zob. przykładowo
– Z. Golian, Kilka słów o doczesnej władzy papieża, Kraków 1866.
88
89
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II PAŃSTWOWE GIMNAZJUM ŚW. JACKA
W KRAKOWIE ZA CZASÓW DYREKTORA
FRANCISZKA KSAWEREGO KUSIA-OKRZAŃSKIEGO
Abstract
St Hyacinth State Gymnasium no. 2 in Kraków
under Franciszek Ksawery Kuś-Okrzański
St Hyacinth State Gymnasium no. 2 in Kraków was one of the most prestigious secondary
schools in the city. The school was famous for its extensive educational and patriotic activity. In
1925 the post of the headmaster was taken by a man of considerable stature, Franciszek Ksawery
Kuś-Okrzański, who had significant experience in managing schools of that kind gained during his
work in Przemyśl. This article shows the school’s activity under Okrzański, with special emphasis
on education, patriotism and physical training. It also presents the school’s working conditions as
well as the teaching staff.
Keywords: St Hyacinth State Gymnasium no. 2 in Kraków, Franciszek Ksawery Kuś-Okrzański,
education between the wars
Słowa kluczowe: II Gimnazjum św. Jacka w Krakowie, Franciszek Ksawery Kuś-Okrzański,
wychowanie w okresie międzywojennym

Badanie szkolnictwa średniego w Krakowie w okresie międzywojennym niesie
za sobą sporo wyzwań i problemów. Wynikają one przede wszystkim z faktu, że
materiał archiwalny do dziejów większości szkół z tego okresu jest wybrakowany
i rozproszony. Efekty kwerendy w zasobie Archiwum Narodowego w Krakowie
dają bardzo niepełny obraz. Może dlatego do tej pory w historiografii dominowały prace poświęcone epokom wcześniejszym1, a okresowi II Rzeczypospolitej
1
Zob. m.in.: R. Dutkowa, Szkolnictwo średnie Krakowa w pierwszej połowie XIX w. (1801–1846),
Wrocław 1976; eadem, Żeńskie gimnazja Krakowa w procesie emancypacji kobiet (1896–1918),
Kraków 1995; M. Stinia, Państwowe szkolnictwo gimnazjalne w Krakowie w okresie autonomii galicyjskiej, Kraków 2004; eadem, Rozwój krakowskich gimnazjów państwowych w latach 1867–1918,
w: Problemy cywilizacyjnego rozwoju Białorusi, Polski, Rosji i Ukrainy od końca XVIII do XXI
wieku, red. P. Franaszek, A.N. Nieczuchrin, Kraków 2007, s. 271–277.
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poświęcono jedynie studia natury ogólnej albo odnoszące się do wąskich zagadnień2. Brakuje ksiąg zarządzeń z poszczególnych szkół, a korespondencja między
placówkami a kuratorium jest fragmentaryczna i nie pozwala na naszkicowanie
pełnego obrazu polityki oświatowej w okręgu kuratoryjnym. Część archiwaliów
uległa zniszczeniu, czy to w czasie II wojny światowej (jak np. materiały Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie), czy też
po jej zakończeniu. Nie inaczej jest w przypadku Gimnazjum św. Jacka, szkoły
zlikwidowanej po wojnie, a przecież przez długie dziesięciolecia, obok zwłaszcza
Gimnazjum św. Anny i Gimnazjum Sobieskiego, stanowiącej wizytówkę krakowskiej oświaty na poziomie średnim.
Niepełne są też archiwalia kuratoryjne zgromadzone w zespole Kuratorium
Okręgu Szkolnego Krakowskiego3. Zespół ten składa się z pięciu serii, w tym
jednej dotyczącej szkół ogólnokształcących. W jedenastu dostępnych tam jednostkach dominują katalogi szkolne, zawierające spisy uczniów oraz fragmentaryczne
raporty z wizytacji. Wśród pozostałych archiwaliów zgromadzonych w Archiwum
Narodowym w Krakowie znalazłem zaledwie kilka jednostek, które pozwalają
w szerszym kontekście spojrzeć na funkcjonowanie Gimnazjum św. Jacka oraz
na problemy, z jakimi musieli mierzyć się dyrektorzy tej placówki. Interesującym źródłem jest korespondencja i dokumentacja dotycząca sporu ministerstwa
z zakonem dominikanów o gmach szkolny przy ul. Siennej. Apogeum konfliktu
przypadało na lata 1938–1939, ale wśród archiwaliów udało się odnaleźć między innymi raport na temat stanu technicznego budynku z 1928 r. Z kolei seria
„Akta osobowe” zawierały jedynie dokumenty dotyczące dwóch nauczycieli z tej
szkoły – Edwarda Krymskiego oraz Henryka Rosego4. W Archiwum Narodowym
w Krakowie znajduje się również zespół „Gimnazjum i Liceum im. Św. Jacka
w Krakowie”, w którym oprócz katalogów szkolnych znalazłem księgę zarządzeń
wewnętrznych z drugiej połowy lat 30.5.
Naturalnym miejscem kwerendy było Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów. Również w tym miejscu źródła dotyczące okresu międzywojennego były
nieliczne. Dominowały wśród nich rachunki i kwity za prace remontowe (prowadzonych na małą skalę i nic nie wnoszących do poniższego artykułu) oraz materiały
2
Zob. m.in. J. Bieniarzówna, J. M. Małecki, E. Adamczyk, Dzieje Krakowa, t. 4: Kraków w latach
1918–1939, Kraków 1997; M. Stinia, Rola nauczycielek w prywatnym koedukacyjnym gimnazjum
Żydowskiego Towarzystwa Szkoły Ludowej i Średniej w Krakowie w latach 1918–1939, w: Edukacja–Kultura–Społeczeństwo, red. G. Pańko, M. Skotnicka-Palka, B. Techmańska, t. 1: Edukacja,
Wrocław 2013, s. 171–180; eadem, Między patriotyzmem a syjonizmem – wychowanie w gimnazjum
żydowskim w Krakowie (1918–1939), w: Procesy socjalizacji w Drugiej Rzeczypospolitej 1914–1939.
Zbiór studiów, red. A. Landau-Czajka, K. Sierakowska, Warszawa 2013, s. 35–52.
3
Archiwum Narodowe w Krakowie, Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego (dalej, ANK,
KOSK), sygn. 29/1342/0.
4
ANK, KOSK, Akta Osobowe, Krymski Edward, sygn. 29/1342/0/5/482.
5
ANK, Gimnazjum i Liceum im. Św. Jacka w Krakowie, Okólniki wewnętrzne, sygn.
29/487/0/3.1/97.
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ze zjazdów koleżeńskich. Dzięki uprzejmości Adriana Cieślika, pracownika archiwum, udało mi się dotrzeć do nieskatalogowanych materiałów, które zostały
przekazane tam przez jednego z absolwentów szkoły w 2016 r. Najciekawszymi
materiałami w tym zbiorze była korespondencja absolwentów z zakonem, która
dotyczyła upamiętnienia funkcjonowania szkoły (o czym wspominam w tej pracy) oraz kilka wersji maszynopisu książki dotyczącej dziejów szkoły autorstwa
Antoniego Bielaka (byłego ucznia i nauczyciela Gimnazjum św. Jacka), do której
również odwołuję się w tekście6.
Trudno się zatem dziwić, że podstawowymi źródłami do tej tematyki są sprawozdania szkolne wydawane przez dyrektorów poszczególnych placówek. Niestety ich przygotowywanie i ogłoszenie drukiem nie było obowiązkowe, przez co
często kierownicy poszczególnych zakładów po prostu nie przygotowywali tego
typu wydań. W innych wypadkach poprzestawali jedynie na okolicznościowych
rocznikach, przygotowywanych np. z okazji rocznicy powstania szkoły. Placówki,
w których sprawozdania były przygotowywane regularnie i corocznie, należą do
rzadkości. Na pewno jednym z powodów takiego stanu rzeczy był brak środków
na działalność tego typu. Zdarzało się, że dyrektorzy w tej misji byli wspierani
finansowo przez komitety rodzicielskie, ale nie zawsze7.
W pracy chciałbym opisać działalności krakowskiego Gimnazjum św. Jacka
w okresie dyrektury Franciszka Ksawerego Kusia-Okrzańskiego, a więc w okresie
1925–1933. Lata te przypadają na połowę dwudziestolecia międzywojennego, kiedy państwo polskie już okrzepło i wyszło z kryzysu ekonomicznego pierwszych lat
po odzyskaniu niepodległości, a równocześnie od 1929 r. zaczęło mocno odczuwać
skutki nowego wielkiego kryzysu. To również czas, kiedy w Polsce, w wyniku
zamachu majowego w 1926 r., zaczęła rządzić sanacja i stopniowo realizować
własne pomysły oświatowe, skutkujące ostatecznie uchwaleniem słynnej reformy
jędrzejewiczowskiej. W Krakowie, który podobnie jak Lwów stracił swoją pozycję centrum kultury w okresie II Rzeczypospolitej na rzecz stołecznej Warszawy,
istniało silne środowisko nauczycielskie, mocno zaangażowane społecznie i naukowo. Wśród wielu wybitnych postaci ówczesnej oświaty sylwetka przybyłego
z Przemyśla dyrektora Franciszka Ksawerego Kusia-Okrzańskiego trochę się gubi
6
Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów, dalej APPD, Spuścizna po jednym z absolwentów
Gimnazjum św. Jacka, zbiór niezinwentaryzowany.
7
Literatura przedmiotu skupia się na sprawozdaniach wydawanych głównie w okresie galicyjskim – de facto nie ma prac traktujących o tym źródle w okresie dwudziestolecia, zob.: A. Jagusztyn,
Źródła drukowane do dziejów szkolnictwa w Galicji w wybranych bibliotekach i archiwach Polski
południowo-wschodniej, w: Z dziejów oświaty w Galicji, pod red. A. Meissnera, Rzeszów 1989, s.
297–310; S. Frycie, Sprawozdania szkolne polskich gimnazjów w Galicji, w: Z tradycji kulturalnych
Rzeszowa i Rzeszowszczyzny. Księga Pamiątkowa dla uczczenia X-lecia Rzeszowskiego Oddziału
Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, red. S. Frycie, S. Reczek, Rzeszów 1966, s.
271–284; A. Horbowski, Sprawozdania szkolne gimnazjów galicyjskich, w: Galicja i jej dziedzictwo,
t. 3, Nauka i oświata, red. A. Meissner, J. Wyrozumski, Rzeszów 1995, s. 211–219; J. Kolbuszewski,
Rozprawy polonistyczne w sprawozdaniach gimnazjów galicyjskich. Rekonesans badawczy, „Acta
Universitatis Wratislavientis”, nr 633, 1983.
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i nie była do tej pory przedmiotem zainteresowań badawczych. Jego działalności
w Przemyślu osobne teksty poświęcił Tomasz Pudłocki8, z oczywistych względów
okres krakowski traktując bardziej pobieżnie. Krótki biogram poświęcił mu też
w swoich pracach Tadeusz Ochenduszko9. Tymczasem okres dyrektury F. Kusia-Okrzańskiego w II Gimnazjum krakowskim był ukoronowaniem jego kariery
nauczyciela i dyrektora szkół. Niestety, obecny stan badań, jak i ograniczone źródła,
uniemożliwiają tak szerokie i porównawcze potraktowanie jego krakowskich lat
życia, jak to zrobił T. Pudłocki dla okresu przemyskiego. Nie oznacza to jednak
wcale, że nie można podjąć się choćby zasygnalizowania problematyki.
W pracy chciałbym się zatem przyjrzeć funkcjonowaniu szkoły w wybranych
latach i odpowiedzieć na kilka pytań badawczych: na ile osobowość dyrektora
wpływała na realizowanie procesu dydaktycznego, a na ile był on raczej wykonawcą przepisów płynących z kuratorium czy ministerstwa? Jak układała się jego
współpraca ze środowiskiem szkolnym: nauczycielami, uczniami, rodzicami? Jaki
pozostawił po sobie ślad w dziejach tej jednej z wiodących w Krakowie szkół
średnich?
1. Biografia Kusia-Okrzańskiego
Franciszek Ksawery Kuś (zmienił nazwisko na Okrzański pod koniec życia)
urodził się 5 listopada 1870 r. w Ołpinach, w powiecie jasielskim. W Jaśle
uczęszczał do tamtejszego gimnazjum, a po zdaniu matury w 1890 r. studiował na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po zakończeniu
studiów podjął pracę pedagogiczną w gimnazjach w Krakowie (III Gimnazjum
oraz I Gimnazjum św. Anny), Kołomyi oraz w Przemyślu (III Gimnazjum na
Zasaniu), gdzie pełnił funkcję dyrektora. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, Kuś-Okrzański pracował krótko w Ostrowie Wielkopolskim, w Krakowie
(V Gimnazjum im. J. Kochanowskiego), lecz nadal pełnił obowiązki dyrektora
przemyskiej placówki10.
8
Zob. T. Pudłocki, Kuś-Okrzański Franciszek, w: Słownik badaczy literatury polskiej, t. 7,
Łódź 2005, s. 107–108; idem, Kuś-Okrzański Franciszek Ksawery, w: Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski południowo-wschodniej, red. A. Meissner, K. Szmyd,
Rzeszów 2011, s. 225; idem, Nieznany kierownik Gimnazjum na Zasaniu – Franciszek Ćwikowski,
„Rocznik Przemyski”, t. 40, 2004, z. 3: Literatura i Język, s. 93–97; idem, Zanim doszło do odnowienia Towarzystwa Muzycznego w Przemyślu... – karta z działalności muzycznej profesorów
i uczniów gimnazjum zasańskiego, w: Wczoraj i dziś Towarzystwa Muzycznego w Przemyślu. 150
lat działalności 1862–2012, Przemyśl 2012, s. 51–71; idem, Między lojalizmem a patriotyzmem –
gimnazja męskie w Przemyślu w okresie 1915–1918, „Rocznik Przemyski. Historia”, t. 55, 2019, z.
4 (24): Przemyśl i Galicja Wschodnia w okresie kształtowania się granic II Rzeczypospolitej, red.
Ł. Chrobak, T. Pudłocki, s. 47–74.
9
T. Ochenduszko, Leksykon kadry kierowniczej gimnazjów galicyjskich w okresie autonomii,
Rzeszów 2015, s. 74; idem, Kadra kierownicza gimnazjów galicyjskich w okresie autonomii, Rzeszów 2015 (wg indeksu).
10
Szczegółowy biogram zob. T. Pudłocki, Kuś-Okrzański Franciszek…, s. 107–108.
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Franciszek Ksawery Okrzański (tak podpisywał się w swoim „krakowskim”
okresie życia) został mianowany dyrektorem II Gimnazjum św. Jacka w Krakowie rozporządzeniem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
z dnia 4 XII 1924 r., a swoją funkcję objął 1 I 1925 r. Nowy dyrektor, podobnie
jak każdy inny kandydat na takie stanowisko, starając się o kierownictwo w prestiżowym krakowskim gimnazjum, musiał się wykazać zdanym egzaminem na
nauczyciela w szkołach średnich ogólnokształcących oraz minimum dzisięcioletnim doświadczeniem nauczycielskim11. Okrzański stanął też przed nie
lada wyzwaniem, jakim było przejęcie funkcji dyrektora szkoły po odejściu na
emeryturę Stanisława Bednarskiego12, który cieszył się dużą sympatią ze strony uczniów oraz grona pedagogicznego i przez 25 lat13 kierował działalnością
placówki. Okrzański był świadom pozycji swojego poprzednika i odniósł się do
czasów jego kierowania szkołą, poświęcając mu słowa podziękowania zawarte
we wstępie do sprawozdania za rok szkolny 1924/25. Zaznaczył przy tym, że
współpracował z Bednarskim, gdy był jeszcze nauczycielem III Gimnazjum
w Krakowie14.
Nowy dyrektor łączył kierowanie zakładem z pracą naukową. Wydał kilka
artykułów: Z doświadczeń i rozmyślań. I Ortografia w szkole średniej oraz II
Teoria ćwiczeń w mówieniu, które znalazły się w „Dodatku Pedagogiczno-Dydaktycznym do Dziennika Urzędowego Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego” w latach 1927 oraz 1929. Ponadto w Krakowie w 1932 r. wydał pracę
Materiały do wychowania obywatelsko-państwowego. Projekt rozłożenia życia
i kultury starożytnej na wydziały i klasy w związku z rzeczami polskimi i resztą
przedmiotów. W dniach 14–17 X 1927 r. brał też udział w obradach Zjazdu
Filologów w Warszawie15. Na początku 1928 r. Okrzański wygłosił wykład
z dziedziny teorii ćwiczeń w mówieniu i dydaktyki języka polskiego w auli VIII
Gimnazjum z okazji Zjazdu Polonistów, urządzonego przez Kuratorium Okręgu
Szkolnego Krakowskiego16.
W czasie pracy w Gimnazjum św. Jacka Franciszek Okrzański wdrażał swoje
koncepcje dydaktyczne nie tylko jako teoretyk, ale również prowadząc lekcje,
chociaż w swoim „krakowskim okresie” nie miał ku temu zbyt wielu okazji (prowadził zwykle między dwoma, a trzema lekcjami tygodniowo). W zależności od
roku szkolnego, Okrzański uczył od dwóch do sześciu godzin tygodniowo, korzystając z przysługującej mu zniżki godzin. Były to zajęcia filologii greckiej (zwykle
w klasach wyższych) lub historii (w klasie pierwszej lub drugiej). W ostatnich
Dziennik Urzędowy dla Okręgu Szkolnego Krakowskiego, R. 3, nr 4 z 25 XII 1924, s. 97.
Zob. szerzej – T. Ochenduszko, Leksykon…, s. 11–12.
13
Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum św. Jacka w Krakowie za rok szkolny
1927/1928, Kraków 1928, s. 7.
14
Ibidem za rok szkolny 1924/1925, s. 5.
15
Ibidem za rok szkolny 1927/28, s. 53.
16
Ibidem, s. 54.
11

12
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latach kierowania szkołą objął też patronat nad zajęciami prowadzonymi w ramach
przysposobienia wojskowego.
Przez uczniów szkoły był wspominany jako utrzymujący dystans i budzący
respekt. Jednocześnie uchodził za wyrozumiałego i w razie potrzeby udzielającego
pomocy oraz życzliwie traktującego swoich wychowanków oraz podwładnych.
Powszechnie uważano, że jest bardzo skupiony na swojej pracy i sumiennie wykonujący swoje obowiązki17.
Okrzański skrupulatnie realizował zadanie nadzoru nad prowadzonymi przez
nauczycieli lekcjami. W dokumentacji Edwarda Krymskiego, nauczyciela wychowania fizycznego, znajduje się wykaz hospitacji prowadzonych przez dyrektora.
W latach 1929–1933 miało miejsce sześć takich hospitacji (po dwie w każdym
roku szkolnym), a swoje spostrzeżenia Okrzański odnotowywał w arkuszu nauczyciela18.
Franciszek Ksawery Okrzański został przeniesiony w stan spoczynku z dniem
31 października 1933 r. w wieku 63 lat. Wcześniej, przez kilka tygodni, przebywał na urlopie płatnym (od 15 września). Jesienią 1933 r. miało miejsce jego
pożegnanie, które zorganizował Wydział Gimnazjalny (organizacja uczniowska)
wraz z Komitetem Rodzicielskim19. Nie może dziwić zaangażowanie rodziców
w ceremonię pożegnania dyrektora – kładł on szczególny nacisk na szukanie
różnych form współpracy właśnie z tym gronem. Na stanowisku dyrektora
szkoły Okrzańskiego zastąpił dawny wizytator z ramienia kuratorium – Juliusz
Kydryński (1882–1937).
Niewiele wiadomo o jego aktywności po przejściu na emeryturę, nie dotarłem
do żadnych jego wspomnień, dzienników lub pamiętników. Franciszek Ksawery
Okrzański zmarł 29 VIII 1937 r., a „Ilustrowany Kurier Codzienny” poświęcił
jego śmierci skromny nekrolog (pod którym podpisała się rodzina) z informacją,
że umarł po ciężkiej chorobie20. Również w księdze zarządzeń Gimnazjum im. św.
Jacka z tego roku szkolnego nie ma żadnej informacji ani o śmierci, ani o udziale
delegacji szkoły w pogrzebie (odbył się 1 września na cmentarzu Rakowickim)
dawnego dyrektora szkoły. Nie zorganizowano również żadnego nabożeństwa za
jego duszę, mimo że na czwartek 9 września wyznaczono mszę za dusze uczniów
zmarłych w czasie wakacji21. Również w sprawozdaniach szkolnych z lat 30. nie
ma żadnej informacji o chorobie oraz śmierci dyrektora. Kontrastuje to bardzo
mocno ze szczegółowymi relacjami dotyczącymi tragicznej śmierci oraz późniejszego pogrzebu następcy Okrzańskiego, Juliusza Kydryńskiego.
A. Bielak, W dawnym gimnazjum (relacja nauczyciela), Kraków 1987, s. 70
ANK, KOSK, Krymski Edward, sygn. 29/1342/0/5/482, k. 110.
19
Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum św. Jacka w Krakowie za rok szkolny
1933/34, Kraków 1934, s. 42.
20
„Ilustrowany Kurier Codzienny”, 1937, nr 241 z 1 IX, s. 11.
21
ANK, Gimnazjum i Liceum im. Św. Jacka w Krakowie, Okólniki wewnętrzne, sygn.
29/487/0/3.1/97, k. 273.
17
18
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2. Zaplecze materialne Gimnazjum św. Jacka w połowie dwudziestolecia
międzywojennego
Franciszek Ksawery Okrzański objął funkcję dyrektora w placówce, która
posiadała długoletnie tradycje i cieszyła się dużym szacunkiem w środowisku
krakowskim. Szkoła została założona w 1856 r. W okresie austriackim, zwłaszcza
po wprowadzeniu autonomii, społeczność szkolna często brała udział w uroczystościach historycznych, patriotycznych i religijnych, pielęgnując tradycje narodowe.
Na początku XX w. delegacja gimnazjum uczestniczyła w takich uroczystościach,
jak pogrzeb Henryka Siemiradzkiego oraz obchody piętnastolecia otwarcia parku
Jordana. W 1910 r. społeczność szkolna wzięła udział w manifestacji z okazji
odsłonięcia pomnika grunwaldzkiego22.
Według Henryka Voglera, pisarza i krytyka literackiego, a w okresie międzywojennym ucznia szkoły, Gimnazjum św. Jacka należało do grona trzech najstarszych i trzech najbardziej prestiżowych (obok gimnazjów Nowodworskiego
i Sobieskiego) szkół krakowskich. Uczniowie tych placówek mieli odczuwać
instynktowną dumę z przynależności do tych zbiorowości, która odróżniała ich
od innych szkół. Z drugiej strony Gimnazjum św. Jacka było uważane za szkołę
„chłopską”, gdyż uczęszczało do niego sporo synów chłopskich z Kłaja, Bieżanowa czy Niepołomic23.
Siedziba placówki mieściła się w zabudowaniach wynajętych od zakonu oo.
dominikanów, które znajdowały się przy ul. Siennej 11–13. W szkole było mieszkanie dla dyrektora oraz dla woźnych, który pracowało trzech (w okresie zimowym
czterech). Na czasy sprawowania funkcji dyrektora przez Okrzańskiego przypada
początek kilkuletniej batalii sądowej między konwentem dominikanów a władzami
szkolnymi o zabudowania szkolne. Zakonnicy pod koniec lat 20. podjęli decyzję
o stworzeniu własnej szkoły w tej prestiżowej lokalizacji i bezskutecznie próbowali wypowiedzieć umowę najmu aż do końca okresu międzywojennego. Z kolei
w 1926 r. informowali ministerstwo, że ze względu na zbyt małą powierzchnię
nowicjatu klasztornego, chcieliby gmach ten odzyskać24.
Interesującym śladem tych starć jest dokumentacja sporządzona w 1928 r., która
miała na celu oszacowanie25 wartości nieruchomości, w której mieściła się szkoła.
Dzięki temu można odtworzyć warunki lokalowe, w jakich uczyła się młodzież
w okresie sprawowania funkcji dyrektora przez Okrzańskiego. Budynek szkolny
22
A. Bielak, W dawnym gimnazjum, s. 21–23. O formach aktywności nauczycieli tej szkoły na
tle innych placówek zob. też: M. Stinia, Państwowe szkolnictwo…, passim; A. Puszka, Nauczyciele
historii i geografii państwowych szkół średnich w Galicji w okresie autonomii (1868–1914), Lublin
1999; Cz. Chrząszcz, Wychowawcy elit. Działalność katechetów galicyjskich szkół średnich w latach
1867–1918, Kraków 2014.
23
H. Vogler, Autoportret z pamięci, s. 28.
24
APPD, Spuścizna po jednym z absolwentów Gimnazjum św. Jacka, zbiór niezinwentaryzowany.
25
ANK, KOSK, Wydział Szkół Średnich Ogólnokształcących, sygn. 29/1342/0/3/89, k. 87–93.
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wybudowany został na powierzchni 440 metrów kwadratowych i posiadał parter
oraz dwa piętra. Gmach był w całości podpiwniczony, lecz szkoła nie miała dostępu
do piwnicy. Znajdowało się tam dziwięć sal lekcyjnych o powierzchni między 55
a 80 m2. Wyposażenie budynku określono jako „skromne”, lecz obejmowało ogrzewanie (piecami kaflowymi), oświetlenie elektryczne oraz instalację wodociągową.
Rzeczoznawcy zaznaczyli, że budynek miał wartość historyczną i został w 1905 r.
poddany gruntownemu remontowi – jego zużycie po 25 latach szacowano na około
30%. Do gmachu głównego przylegało skrzydło boczne, w którym znajdował się
gabinet historii naturalnej oraz sale rezerwowe. Stan techniczny tej części szkoły
przedstawiał się nieco gorzej, np. na parterze część podłóg nie była utwardzona.
W jeszcze gorszej kondycji znajdował się budynek z ustępami szkolnymi, który
został ulokowany na dziedzińcu szkolnym. Jego stopień zużycia szacowano na
50%. Dyrektor posiadał do swojej dyspozycji mieszkanie składające się z przedpokoju, pięciu pokoi, kuchni oraz łazienki z toaletą. W bliźniaczym budynku
znajdowało się też mieszkanie (dwupokojowe) woźnego oraz dwie dodatkowe sale
szkolne. W 1928 r. szacowano, że czynsz za wynajem powinien wynosić 24,5 tys.
zł rocznie26. Apogeum sporu przypadło na lata 1937–1938. Konwent dominikanów wypowiedział umowę najmu w grudniu 1937, a w sierpniu 1938 domagał się
opuszczenia budynku przez szkołę, czego pomimo licznych upomnień i ponagleń
nie udało się uzyskać27. Ostatecznie zawarto porozumienie między stronami sporu,
które zakładało, że gimnazjum może użytkować gmach do czerwca 1939. Dalszy
ciąg sporu przerwała jedna II wojna światowa28.
3. Praca wychowawcza w szkole
Przez blisko dziewięć lat sprawowania funkcji dyrektora szkoły Okrzański starał
się odcisnąć na niej swoje piętno, będąc autorem licznych inicjatyw związanych
z życiem społeczności. Informacje na temat funkcjonowania placówki w tym
okresie znajdują się głównie w sprawozdaniach szkolnych z lat 1924–1934, a także
w dokumentacji szkolnej. W omawianym okresie liczba uczniów szkoły oscylowała
ANK, KOSK, Wydział Szkół Średnich Ogólnokształcących, sygn. 29/1342/0/3/89, k. 87-93.
ANK, KOSK, Wydział Szkół Średnich Ogólnokształcących, sygn. 29/1342/0/3/89, k. 85.
28
Gimnazjum św. Jacka zlikwidowano w 1950 r., lecz dominikanie odzyskali zabudowania dopiero
w 1987 r. Dzisiaj jedynymi śladami działalności szkoły są napis nad bramą wejściową na dawne podwórze
szkolne oraz tablica pamiątkowa wmurowana w ścianę klasztorną. Pomimo zakończenia swojej działalności ponad pół wieku temu oraz braku sukcesora wśród później funkcjonujących szkół krakowskich,
społeczność absolwentów starała się utrzymać pamięć o swojej szkole. Zorganizowano kilkakrotnie zloty
absolwentów, wydając jednodniówki wspominające szkołę, powstała monografia poświęcona działalności
szkoły pt. W dawnym gimnazjum (relacja nauczyciela) (autorstwa Antoniego Bielaka, ucznia, a następnie
profesora w Gimnazjum św. Jacka). Interesującym wątkiem, który był prawdziwą „batalią” o dalsze
upamiętnienie placówki, był demontaż (z inicjatywy władz klasztoru) tablicy ufundowanej przez absolwentów na studziesięciolecie szkoły w 1967 r. Jeszcze w latach 2012–2014 o przywrócenie tej tablicy
wnioskowali w korespondencji z zakonem dominikanów ostatni żyjący absolwenci szkoły. Decyzją władz
klasztornych, którą podtrzymał prowincjał, tablica nie została przywrócona.
26
27
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wokół 450. Szkoła była podobnej wielkości co Gimnazjum Nowodworskiego, ale
nie posiadała takiego zaplecza, co stawiało przed dyrekcją szereg wyzwań.
W szkole przeważali rzymscy katolicy, co nie oznacza, że wśród uczniów nie
było przedstawicieli innych religii. Co roku do gimnazjum uczęszczało średnio 70
uczniów, którzy określali się jako wyznawcy judaizmu, zorganizowane zatem były
zajęcia z religii dla tych wychowanków. Cenionym członkiem grona pedagogicznego był Dawid Rosemann, nauczyciel religii mojżeszowej, który zmarł w 1926 r.29
W początkowym okresie pracy nowego dyrektora, główny ciężar organizacji
pozaklasowego życia szkolnego uczniów był przerzucony na barki Koła Naukowo-Wychowawczego. W sprawozdaniu szkolnym expressis verbis napisano, że
ta organizacja cieszyła się poparciem i swoistego rodzaju mandatem dyrektora do
kreowania życia uczniowskiego gimnazjum. W roku szkolnym 1925/26 kontynuowano działalność Koła, które również w poprzednich latach pełniło bardzo ważną
funkcję w działalności naukowej i wychowawczej szkoły. Okrzański, wspierając
organizację, starał się utrzymać kierunki rozwoju wyznaczone przez swojego
poprzednika, który był gorącym orędownikiem działalności tej instytucji. Koło
dzieliło się na sekcje tematyczne oraz posiadało swoje organy centralne (zarząd,
czytelnię i wypożyczalnię). Każda sekcja pracowała pod opieką konkretnego nauczyciela oraz miała swojego przewodniczącego (prezesa). Szczególnie prężnie
działała sekcja literacka, która urządziła cały szereg odczytów. Szkoła mogła
pochwalić się również orkiestrą szkolną, liczącą 42 członków30.
Wspomniane kółko naukowo-wychowawcze rozwinęło swoją działalność
w kolejnym roku i dzieliło się na następujące sekcje: literacką (40 członków, 20
zebrań), fizyko-chemiczną (32 członków, 7 referatów), dramatyczną (urządzała
uroczystości szkolne, np. ku czci Stanisława Kostki, powstania listopadowego
i styczniowego, wystawiono dramat Słowackiego Mindowe w Teatrze Nowości
– odbywały się też inne imprezy, z których całkowity dochód to 300 zł, którą to
kwotę przeznaczono na sprowadzenie zwłok Juliusza Słowackiego do kraju oraz
na postawienie mu pomnika)31.
W roku szkolnym 1926/27 za główny cel postawiono sobie rozdzielenie między
pedagogów opieki nad poszczególnymi zajęciami szkolnymi. Argumentowano,
że w ten sposób poprawi się łączność między uczniami a nauczycielami. Wydaje
się, że nowy dyrektora chciał zreorganizować system pracy wychowawczej i zarządzać nim w sposób bardziej przejrzysty. W szkole nadal wspierano działalność
29
Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum św. Jacka w Krakowie za rok szkolny
1926/27, s. 3.
30
Ibidem za rok szkolny 1925/1926, s. 11. Warto podkreślić, że i w poprzedniej placówce, w której
Kuś dyrektorował, tj. w Gimnazjum zasańskim w Przemyślu, świetnie działała orkiestra szkolna, co
by świadczyło albo o zbiegu okoliczności i znalezieniu się wśród nauczycieli osób o zdolnościach
muzycznych, albo o predylekcji dyrektora do muzyki i jego zrozumieniu dla wpływu muzyki na
wszechstronny rozwój podopiecznych. Zob. T. Pudłocki, Zanim doszło…, passim.
31
Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum św. Jacka w Krakowie za rok szkolny
1926/1927, Kraków 1927, s. 15.

68

WOJCIECH MICYGAŁA

gmin klasowych (które miały czuwać nad wyglądem klas i ich estetyką), koła
naukowo-wychowawczego, które gromadziło uczniów klas V–VIII oraz koła
naukowo-artystycznego32.
W roku 1929 dyrekcja zainaugurowała działalność nowej organizacji uczniowskiej, która miała działać w miejsce dawnych gmin klasowych i jeszcze efektywniej przygotowywać uczniów do życia obywatelskiego. Nazwano ją „Związkiem
Filareckim” (odwołując się do dziewiętnastowiecznych wileńskich filaretów)33.
Nowa organizacja rozwijała się prężnie, jej członkowie organizowali nie tylko
wydarzenia animujące życie szkoły (np. Wieczorek Listopadowy lub pożegnanie
maturzystów), ale również zabiegali o pomoc koleżeńską dla najbiedniejszych
uczniów34. Szlachetną inicjatywą było ufundowanie „stypendium dla najpilniejszego i najbardziej zasłużonego ucznia” przez członków organizacji35.
Dyrektor Okrzański był też protektorem „czytelni uczniów”, której członkami
było 80 wychowanków. Prenumerowano 10 pism, wśród których można wymienić
sportowy tygodnik „Raz, dwa, trzy” czy popularnonaukowe „Wiedza i życie” oraz
„Naokoło świata”. W ramach działalności czytelni odbył się jeden wykład oraz
jedna projekcja filmowa36.
W roku szkolnym 1931/32 pojawiły się kolejne inicjatywy związane z poprawą jakości pracy dydaktycznej. Profesorowie urządzali lekcje eksperymentalne,
a współpraca ze Studium Pedagogicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego zaowocowała przeprowadzeniem kursów przyrodniczych, które prowadzili profesorowie
UJ. Dyrekcja zbierała też komisje klasowe w celu omówienia indywidualnych
zagadnień dotyczących pracy wychowawczej w poszczególnych oddziałach37.
Inicjatywą wspieraną przez dyrekcję było również funkcjonowanie świetlicy
szkolnej, która zainaugurowała swoją działalność w lutym 1931 r. W pierwszym
roku zapisało się do niej 178 uczniów, którzy spędzali czas na doskonaleniu gry
w szachy oraz słuchaniu odczytów profesorskich. Promowano też czytelnictwo
czasopism38. W kolejnym roku rozwinięto działalność świetlicy. Grano w kręgle
i pojawiły się ambitne plany zakupu radioodbiornika oraz założenia sekcji filatelistycznej39.
Ibidem, s. 14.
Wydaje się, że Okrzański powtórzył pomysł, który bardzo dobrze funkcjonował w Gimnazjum
zasańskim w pierwszych latach odzyskania niepodległości, kiedy był dyrektorem tej placówki. Zob.
T. Pudłocki, Władysław Tarnawski. Cz. II. Przemyśl, lata przełomu, „Rocznik Przemyski” 2002,
t. 38, z. 1: Literatura i Język, s. 73; idem, Pomiędzy ideałem a rzeczywistością – życie codzienne
uczniów Gimnazjum Morawskiego w Przemyślu w okresie międzywojennym. Wybrane zagadnienia,
„Rocznik Przemyski”, 2007, t. 43, z. 4: Historia, s. 171.
34
Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum św. Jacka w Krakowie za rok szkolny
1931/1932, Kraków 1932, s. 19.
35
Ibidem za rok szkolny 1930/1931, s. 23.
36
Ibidem za rok szkolny 1931/32, s. 21.
37
Ibidem za rok szkolny 1930/31, s. 22.
38
Ibidem, s. 25
39
Ibidem za rok szkolny 1931/32, s. 22.
32
33
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4. Wychowanie sportowe i wojskowe
W pierwszej połowie lat 20. szkoła nie posiadała własnej sali gimnastycznej
oraz zbyt dużego dziedzińca. Poszczególni dyrektorzy nie byli w stanie rozwiązać tego problemu i nie udało znaleźć się żadnych informacji, by i Okrzański
podejmował próby przełamania impasu. Mimo problemów infrastrukturalnych,
zajęcia wychowania fizycznego odbywały się wielotorowo. Ćwiczenia gimnastyczne wykonywano na dziedzińcu szkolnym, a czasem uzupełniano je nawet
o gry i zabawy ruchowe. Młodzież klas III –VI odbywała zajęcia teoretyczne oraz
uczyła się tańczyć.
Wynajmowano również obiekty od Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokół” (przez 1,5 miesiąca) oraz w parku sportowym „Juvenia”. W roku szkolnym 1924/25 korzystano z błoń nieopodal parku sportowego Wisły. Gimnazjum
wystawiło też dwie drużyny w zawodach międzyszkolnych (w pięcioboju oraz
koszykówce), zaś uczniowie przeprowadzili mistrzostwa międzyklasowe w siatkówce oraz koszykówce. Dwie godziny tygodniowo odbywały się zajęcia hufca
przysposobienia wojskowego, w których uczestniczyło 57 uczniów z klas IV–VIII.
Zajęcia odbywały się w koszarach przy ul. Rajskiej, a ukoronowaniem całego
roku ćwiczeń były zawody strzeleckie, które odbyły się na strzelnicy na Woli Justowskiej. Warto zaznaczyć, że młodzieży udającej się na zawody w uroczystym
pochodzie towarzyszyła orkiestra szkolna.
W kolejnym roku szkolnym gimnastyka oraz gry i zabawy sportowe odbywały
się w sali krakowskiego „Sokoła”, parku sportowym Juvenii lub na dziedzińcu
gimnazjalnym. Wykorzystywano również izby szkolne. Lekcje były urozmaicane
wspólnym śpiewem („Wojenko”, „Hej, tam z góry”). Klasy młodsze raczej rozgrywały zabawy takie jak „trzeciak z urozmaiceniami”40 albo wybijankę, zaś klasy
wyższe siatkówkę (nazywaną wówczas dłoniówką), koszykówkę i dwa ognie. Zaznaczono też, że uczniowie toczyli rywalizację z innymi szkołami oraz odbywały
się zawody międzyklasowe. W sprawozdaniu osobno wymieniono aktywności
lekkoatletyczne, które cieszyły się dużą popularnością i odbywały się w ramach
zajęć gimnastyki lub innych lekcji. Co ciekawe, więcej wycieczek odbywało się
w zimie niż w lecie – chętnie chadzano na Bonarkę z sankami. Odbyła się też wycieczka w górę rzeki Rudawy, połączona z ogniskiem. Na początek roku szkolnego
1927/28 zaplanowano zawody kuratoryjne, w których szkoła wystawiła drużyny
pięcioboju i koszykówki. Wydaje się, że małą aktywnością wykazywało się Koło
Sportowe, które głównie urządzało towarzyskie mecze w siatkówkę.
Drużyna harcerska liczyła w trzech zastępach 24 członków. W zajęciach hufca
szkolnego (dwa razy w tygodniu na ul. Rajskiej) brało udział 63 członków. Kilka
40
Odmiana zabawy przypominającej berka. Więcej informacji o dawnych grach ruchowych – zob.
W. Lipoński, Rochwist i palant: studium etnologiczne dawnych polskich sportów i gier ruchowych
na tle tradycji europejskiej, Poznań 2004.
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razy odbyło się strzelanie na strzelnicy na Woli Justowskiej, hufiec uczestniczył
w święcie pułkowym 20 pp, a także wziął udział w próbie sprawności fizycznej na
Garnizonowym Stadionie Sportowym na Małych Błoniach41 (zawody lekkoatletyczne w pięcioboju). 17 uczniów zakwalifikowano do obozu letniego w Makowie
Podhalańskim, a pięciu na Helu42.
W latach 30. poprawiła się baza lokalowa szkoły i działalność prowadzoną
w ramach wychowania fizycznego można podzielić na trzy grupy: gimnastykę
(która odbywała się we własnej hali gimnastycznej), gry ruchowe (odbywały
się na dziedzińcu szkolnym, oraz w parkach sportowych KS Cracovia oraz KS
Juvenia), wycieczki urządzane zarówno w zimie, jak i w lecie. Rozbudowaną
działalność prowadziło również Koło Sportowe. Imponuje liczba uczniów zaangażowanych w działalność koła, które osiągnęło 280 członków. W szkole
działały drużyny hokeja na lodzie, koszykówki, tenisa stołowego, siatkówki czy
też walki narodów43. Koło organizowało też zawody wewnątrzszkolne oraz międzyszkolne (w siatkówce trzyosobowej), prowadziło też wypożyczalnię sprzętów
sportowych. Z pewnością ciekawą inicjatywą był kurs tańców salonowych, na
który zapisało się 45 uczniów44.
W kolejnym roku szkolnym placówka brała udział w święcie wychowania
fizycznego szkół krakowskich, położono też większy nacisk na rozgrywki międzyklasowe w grach sportowych. Główny ciężar aktywności szkoły przeniósł się
na barki Koła Sportowego. Wśród dyscyplin uprawianych na sali gimnastycznej
wymieniono siatkówkę, koszykówkę oraz tenis stołowy (ping pong). Zaskakująca jest obecność w tym zestawieniu ostatniej z gier – tenis stołowy zaczynał
jednak na przełomie lat 20. i 30. zdobywać coraz większą popularność w Polsce.
Wyrazem tego było powołanie w 1931 r. Polskiego Związku Tenisa Stołowego oraz zorganizowanie pierwszych zawodów drużynowych i indywidualnych.
Krakowski Związek Okręgowy funkcjonował już od roku 1928 i był pierwszym
w Polsce45. W szkole odbyły się zawody ping-pongowe, ufundowano też nagrodę
za zwycięstwo w zawodach międzyszkolnych w tej dyscyplinie. Prowadzono
wypożyczalnie łyżew oraz sprzętu do hokeja na lodzie, organizowano drużyny
tenisowe oraz lekkoatletyczne. W planach wyrażono chęć rozbudowy zaplecza
sprzętowego oraz animowanie rywalizacji międzyszkolnej w grach takich jak
hokej na lodzie czy palant46.
Boiska klubu WKS Wawel – zob. http://wkswawel.pl/historia/.
Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum św. Jacka w Krakowie za rok szkolny
1926/27, Kraków 1927, s. 17.
43
Gra sportowa zwana też „grą w dwa ognie”. Więcej informacji o dawnych grach ruchowych
– zob. W. Lipoński, Rochwist i palant: studium etnologiczne dawnych polskich sportów i gier ruchowych na tle tradycji europejskiej, Poznań 2004.
44
Ibidem za rok szkolny 1930/31, s. 24.
45
https://www.pzts.pl/zwiazek/historia/
46
Sprawozdanie Dyrekcji… za rok szkolny 1931/32, s. 21.
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Na pierwszy rzut oka zaskakują swoim rozmachem plany Koła oraz ich realizacja. Warto jednak pamiętać, że szkoła w tym czasie była jedynym legalnym
miejscem uprawnia sportu przez młodzież, decyzją władz zakazano bowiem członkostwa uczniów w klubach sportowych. Szkoły zostały zobligowane decyzjami
ministerstwa do utworzenia kół sportowych i obsadzenia ich nauczycielami oraz
osobami wyznaczonymi przez władze oświatowe47.
5. Chór szkolny
Pod kierownictwem Władysława Miksteina funkcjonował chór szkolny, zaś
prof. Henryk Rose48 opiekował się orkiestrą szkolną. Warto zaznaczyć, że orkiestra
symfoniczna była organizowana staraniami Stanisława Kotlarza, ucznia klasy VIII.
Z kolei Adam Baranowski (kl. VI) koordynował prace orkiestry mandolinistów.
Jest to tylko jeden z wielu przykładów oddolnej inicjatywy, jaka często pojawiała
się wśród uczniów Gimnazjum św. Jacka49.
Przykładowo w roku szkolnym 1931/32 chór liczył 40 członków. Jego próby
odbywały się dwa razy w tygodniu lub – w razie potrzeby – częściej. Chór wystąpił
11 razy w krakowskich kościołach. W tym czasie członkowie orkiestry również
spotykali się dwa razy w tygodniu. Imponowała jej liczebność, ponieważ na zajęcia
uczęszczało aż 61 uczniów. Orkiestra towarzyszyła uroczystościom szkolnym oraz
państwowym organizowanym w Krakowie50.
6. Życie religijne
Kształtowanie życia religijnego, rozumianego jako wyrabianie określonych
postaw moralnych należało do obowiązków szkoły w II Rzeczypospolitej. Jego
realizacja spoczywała na przełożonych, a bezpośrednio na katechetach. Religia
odgrywała zatem nadzwyczajną rolę w każdej placówce oświatowej, a uczestnictwo
w praktykach religijnych było obowiązkowe. Gimnazjum św. Jacka nie było pod
tym kątem żadnych wyjątkiem51; co więcej, ze względu na swojego patrona społeczność szkolna była jakby szczególnie zobowiązana do wyrabiania w uczniach
odpowiednich postaw i zachowań.
47
Regulowały to akty prawne wydawane przez władze oświatowe – zob. Okólnik Ministra
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie stosunku szkół do stowarzyszeń gimnastyczno-sportowych i udziału młodzieży szkolnej w zawodach gimnastyczno-sportowych, Warszawa
2 września 1927 r. (Nr. O. H. fiz. 753/27), „Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publincnego, R. X, nr 12 (190) z 24 X 1927 r.
48
Zob. T. Pudłocki, Rose Henryk Ozjasz, w: Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury
XIX i XX wieku Polski południowo-wschodniej, red. A. Meissner i K. Szmyd, Rzeszów 2011, s. 346.
49
Sprawozdanie Dyrekcji… za rok szkolny 1926/27, s. 14.
50
Ibidem za rok szkolny 1931/32, s. 22.
51
Por. T. Pudłocki, Blask szarości… Życie codzienne w I Państwowym Gimnazjum im. Juliusza
Słowackiego w Przemyślu w latach 1918–1939, Przemyśl 2004, s. 173–188.
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W Gimnazjum intensywnie starano się rozwijać życie duchowe, w czym (co
nie zaskakuje) wspomagali władze szkoły dominikanie z pobliskiego klasztoru.
Oprócz licznych pogadanek oraz obowiązkowego przyjmowania sakramentów
w określonym czasie, przeprowadzone były regularne rekolekcje szkolne (zwłaszcza wielkopostne, rzadziej adwentowe), w których uczestniczyli również abiturienci. Podobnie jak i w innych szkołach średnich w całej Polsce, popularyzowano
działalność Sodalicji Mariańskiej. Przykładowo w roku szkolnym 1926/27 liczyła
70 uczniów52, a jej członkowie spotykali się raz na miesiąc na mszy w kościele
św. Barbary oraz raz w miesiącu na spotkaniu wydziału. Wygłaszano referaty
oraz rozpatrywano aktualne sprawy. Wydaje się, że dosyć karnie egzekwowano
wykroczenia sodalisów, skoro pod koniec omawianego roku szkolnego pozostało
ich ledwie 29.
7. Wydarzenia szkolne
Od samego początku sprawowania funkcji dyrektora szkoły, Franciszek Ksawery Okrzański przykładał wagę do uwzględniania w kalendarzu szkoły różnego rodzaju uroczystości i wydarzeń. W pierwszych latach dyrektury ważnym
animatorem tej aktywności szkolnej była działalność wspomnianego wcześniej
Koła Naukowo-Wychowawczego. Uroczystości miały za zadanie przygotowywać
młodzież do wystąpień publicznych oraz propagować wychowanie narodowe
i patriotyczne. Wydarzenia te obejmowały upamiętnianie Adama Mickiewicza,
Stanisława Staszica, Władysława Reymonta oraz Stefana Żeromskiego. Wspominano też powstańców styczniowych oraz rocznicę uchwalenia Konstytucji 3
Maja (w roku szkolnym 1925/26)53. Warto zaznaczyć, że już w pierwszym roku
sprawowania funkcji dyrektora przez Okrzańskiego wzrosła liczba wydarzeń
ogólnoszkolnych z czterech do sześciu.
W kolejnych latach daje się zauważyć pewien schemat wydarzeń, które są
organizowane w szkole. Przykładowo w roku szkolnym 1927/28 w październiku
i listopadzie odbyły się uroczyste poranki i akademie poświęcone rocznicom
historycznym: 29 października uczczono rocznicę złożenia prochów w grobie
Nieznanego Żołnierza, 11 listopada rocznicę odzyskania niepodległości54, 29
listopada upamiętniono 300. rocznicę zwycięstwa pod Oliwą oraz 20. rocznicę
zgonu Stanisława Wyspiańskiego55. Podobnie jak i w całej Polsce, wyjątkowo
hucznie obchodzono w szkole 10. rocznicę odzyskania niepodległości, a w pamięć zebranym na pewno wbiła się przemowa dyrektora Okrzańskiego, który
Ibidem za rok szkolny 1926/27, s. 14.
Ibidem za rok szkolny 1925/1926, s. 11.
54
11 listopada został uznany Świętem Niepodległości w 1937 roku, lecz szkoła uznała ten dzień
wolnym od nauki już w roku szkolnym 1927/1928, o czym informację zamieszczono w sprawozdaniu dyrektora.
55
Sprawozdanie Dyrekcji… za rok szkolny 1927/1928, s. 53.
52
53
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„w mocnych słowach uprzytomnił zebranym ważność obchodzonego święta”56.
Od przełomu lat 20. i 30. tradycją stało się uczestnictwo całej społeczności
szkolnej w mszy polowej na Błoniach Krakowskich z okazji święta rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Cyklicznie powtarzały się uroczystości związane z fetowaniem ekipy rządzącej
Polską po 1926 r. Młodzież szkolna tłumnie uczestniczyła w powitaniu Ignacego
Mościckiego podczas jego wizyty w Krakowie na przełomie września i października 1927 r. Na stałe do kalendarza szkolnego weszły msze o pomyślność prezydentury Ignacego Mościckiego na początku lutego z okazji jego imienin oraz
uroczyste msze z okazji imienin Marszałka Piłsudskiego – te z kolei odbywały
się za każdym razem z adnotacją o karnej obecności grona pedagogicznego wraz
z dyrekcją. W marcu 1931 r. szkoła zorganizowała nawet akcję wysyłania pocztówek na Maderę, gdzie przebywał wówczas na kuracji Piłsudski57.
Spośród różnych wydarzeń, które miały miejsce w czasie rządów Okrzańskiego, niewątpliwie ciekawą inicjatywą była majówka z 1932 r. Uczestniczyli
w niej uczniowie oraz nauczyciele, z dyrektorem na czele. Spotkanie społeczności szkolnej odbyło się w Bielanach, uroczystości towarzyszyła orkiestra
szkolna, wygłoszono okolicznościowy referat dotyczący historii klasztoru
Kamedułów, a także zwiedzono go. W programie znalazły się również różnorodne aktywności sportowe, rozegrano turniej w siatkówkę, koszykówkę oraz
palanta. Wspaniałym widowiskiem był uroczysty pochód powrotny o charakterze defilady, którą otwierało 30 kolarzy oraz drużyna harcerska. Przemaszerowano ul. Wolską (dzisiaj Piłsudskiego), Straszewskiego, Wiślną oraz przez
Rynek Główny i Mały Rynek. Na koniec uroczystości dyrektor odebrał defiladę
uczniów na dziedzińcu szkolnym. Całemu wydarzeniu towarzyszył podniosły
i patriotyczny nastrój58.
Ważnym uzupełnieniem programu wychowawczego były liczne wyjścia edukacyjne, na wystawy, do muzeów oraz na projekcje filmowe. Istotna była promocja
zdrowia, zwłaszcza zwalczanie alkoholizmu (wizyta na wystawie antyalkoholowej
w 1927 r.), a także pogadanki i projekcje filmowe poświęcone walce z gruźlicą.
Częstym tematem pogadanek i prezentacji przeźroczy były wątki krajoznawcze.
Dyskutowano szczególnie często o Wilnie, Śląsku oraz Gdańsku.
Niewątpliwie atrakcyjne dla uczniów były różnego rodzaju wyjazdy i wycieczki
szkolne. W dniach 14–17 września 1927 część uczniów odwiedziła Targi Wschodnie we Lwowie, zaś 24 września tego samego roku młodsi uczniowie wzięli udział
w wycieczce do kopalni soli w Wieliczce59. Rok później część uczniów mogła
wyjechać do Poznania na Powszechną Wystawę Krajową60. Tak liczne wycieczki
Ibidem za rok szkolny 1928/1929, s. 19.
Ibidem za rok szkolny 1930/1931, s. 38.
58
Ibidem za rok szkolny 1931/32, s. 25.
59
Ibidem za rok szkolny 1927/28, s. 53.
60
Ibidem za rok szkolny 1928/29, s. 19.
56
57
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nie byłyby możliwe, gdyby nie wsparcie Komitetu Rodzicielskiego. Oczywiście
ministerstwo narzucało pewien ogólny schemat przykładów pracy wychowawczej,
w tym organizację wycieczek, otwarte pozostaje pytanie, na ile poszczególne inicjatywy były oryginalnym, własnym pomysłem członków społeczności szkolnej,
a na ile powieleniem pomysłów zaczerpniętych z innych szkół krakowskich czy
polskich w tamtym okresie. Wydaje się, że pomimo licznych przejawów aktywności, wiele z pomysłów było realizowanych w innych podobnych placówkach,
może jedynie na szerszą skalę61.
8. Komitet Rodzicielski
O sile społeczności szkolnej świadczyła rozbudowana działalność Komitetu
Rodzicielskiego. Starał się on finansować działalność szkoły, dokładając środki
na wakacje młodzieży oraz opłaty administracyjne dla najbiedniejszych wychowanków. Inną godną uwagi inicjatywą była akcja dożywiania młodzieży, współorganizowana z Komitetem Miejskim dla Bezrobotnych. W roku 1928/29 Komitet
sfinansował druk sprawozdania szkolnego, wspierał finansowo wypoczynek wakacyjny uczniów oraz doposażył orkiestrę szkolną62.
Podobnie, jak w innych szkołach, w Gimnazjum św. Jacka odbywały się spotkania grona profesorskiego oraz dyrekcji z rodzicami uczniów. Podczas tych
wspólnych zebrań referaty wygłaszali zarówno rodzice uczniów, jak i profesorowie.
Tematy były niezwykle istotne (np. „O wpływie domu i szkoły na wychowanie
młodzieży”) i wzbudzały często ożywione i konstruktywne dyskusje. Wspólnie
dyskutowano metody wychowawcze, a dyrekcja podkreślała, że członkowie Komitetu byli nadzwyczajnie pomocni w dostosowywaniu ich do potrzeb uczniów63.
Działalność Komitetu Rodzicielskiego została nieco inaczej zorganizowana
po odejściu ze szkoły Okrzańskiego. Powołano do życia Patronat Gimnazjum św.
Jacka, który uzyskał nowy statut oraz skupił się na subwencjonowaniu działalności
szkoły oraz pomocy najuboższym uczniom64.
Współpraca rodziców z placówkami oświatowymi była istotnym elementem
życia szkół w całej międzywojennej Polsce. Wszędzie jednak działalność komitetów rodzicielskich była związana z podobnymi elementami: wspieraniem
najbiedniejszych uczniów, likwidowaniem zniszczeń wojennych czy dofinansowywaniem kolonii letnich65.
Por. T. Pudłocki, Blask szarości…, passim.
Sprawozdanie Dyrekcji… za rok szkolny 1928/29, s. 7.
63
Ibidem za rok szkolny 1931/32, s. 33.
64
Ibidem za rok szkolny 1933/34, s. 47.
65
O współpracy rodziców ze szkołą w międzywojennym Lwowie por. K. Sanojca, Miejsce rodziców w życiu lwowskich szkół średnich w okresie międzywojennym, „Wychowanie w Rodzinie”,
t. 19, 2018, nr 3, s. 73–91.
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9. Grono nauczycieli w czasach dyrektorstwa Franciszka Ksawerego
Okrzańskiego
Okrzański miał okazję współpracować z nauczycielami, z których przynajmniej
kilku wybiło się ponad przeciętność. Mieli swoją przeszłość w wojsku, robili kariery polityczne oraz współpracowali z Uniwersytetem Jagiellońskim czy teatrami.
Na pewno współpraca z tak wybitnymi jednostkami musiała być z jednej strony
przyjemnością, a z drugiej dużym wyzwaniem i odpowiedzialnością. Przeglądając
listę pedagogów pracujących w Gimnazjum św. Jacka, rzuca się w oczy duża liczba
filologów, zwłaszcza klasycznych. Na przykład w roku szkolnym 1931/32 spośród
22 pedagogów dziewięciu było filologami (czterej klasyczni, trzej poloniści i dwaj
germaniści). Oczywiście szkoła nie była pod tym kątem wyjątkiem – nauczanie
języków, zwłaszcza antycznych i polskiego, dominowało w programach szkół
średnich, zwłaszcza typu klasycznego i humanistycznego, ale i w gimnazjach matematyczno-przyrodniczych godzin poświęconych językom wcale nie było mało.
Niektórzy nauczyciele pracujący w Gimnazjum św. Jacka byli osobami nietuzinkowymi oraz znanymi w środowisku. Jednym z nich był Piotr Jaworek (1875–1959),
filolog germanista, syn małorolnego chłopa, uczący się w gimnazjum dopiero od 14
roku życia. Będąc w ciężkiej sytuacji materialnej, utrzymywał się z korepetycji oraz
przypisywania rękopisów. W Gimnazjum św. Jacka pracował w latach 1908–1933,
ucząc języka niemieckiego. Był aktywny na polu naukowym, współpracując z komisją językową PAU oraz z krakowskim Pedagogium. Cieszył się szczerą sympatią
młodzieży i dużym szacunkiem w środowisku naukowym filologów-germanistów66.
Ludwik Skoczylas (1881–1961) również jest jednym z wybitnych filologów
pracujących na Siennej. Po ukończeniu studiów na Wydziale Filozoficznym UJ
podejmował pracę dydaktyczną m.in. w Bochni, Tarnowie oraz Lwowie. Dał się
poznać jako wybitny teoretyk dydaktyki, publikując artykuły w sprawozdaniach
lwowskiego Gimnazjum im. Franciszka Józefa. Skoczylas prowadził też działalność
publicystyczną (publikował m.in. na łamach „Głosu Narodu” oraz „Słowa Polskiego”). W latach 1919–1920 kierował biurem Komitetu Plebiscytowego Spisko-Orawskiego. W okresie międzywojennym wielokrotnie zmieniał szkoły, pracował
w krakowskim Gimnazjum św. Jacka, w Gimnazjum im. Króla Jana Sobieskiego,
a także w szkołach warszawskich. W latach 1925–1928 był członkiem redakcji
dziennika „Rzeczpospolita”, a w latach 1929–1930 pracował jako szef biura prasowego w Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej. Nadal publikował: w „Gońcu
Krakowskim”, „Gazecie Literackiej” oraz „Ilustrowanym Kurierze Codziennym”.67
66
Z. Klemensiewicz, Jaworek Piotr, w: Polski słownik biograficzny, t. XI, Wrocław-Warszawa-Kraków 1964–1965, s. 99; K. Buczek, Nauczyciele krakowskiego Pedagogium w latach 1928–1939,
w: W kręgu dawnych i współczesnych teorii wychowania. Uczeń – szkoła – nauczyciel, red. K. Dormus
i R. Ślęczka, Kraków 2012, s. 56–63.
67
R. Skręt, Skoczylas Ludwik Franciszek, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 38, Warszawa–
Kraków 1997–1998 r.
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Nietuzinkową postacią był również Bolesław Pochmarski (1883–1945), nauczyciel języka polskiego, a w przeszłości legionista, żołnierz i działacz społeczny.
Był czynnym publicystą (współpracował z „Nową Reformą, „Gazetą Literacką”
i „Głosem Prawdy”). Brał udział w uroczystościach odsłonięcia krakowskiego
grobu Nieznanego Żołnierza, o czym dosyć obszernie pisał „Ilustrowany Kuryer
Codzienny”. W 1928 r. został posłem z ramienia BBWR i młodzież po tym wyborze
witała go entuzjastycznie na dziedzińcu szkolnym. W parlamencie zasiadał aż do
wybuchu wojny, przebywając na urlopie szkolnym. Utrzymywał jednak kontakty
ze społecznością Gimnazjum św. Jacka68. Był kierownikiem Teatru Słowackiego.
Henryk Vogler wspomniał, że w czasie wojny spotkał go we Lwowie, kiedy to
zdemobilizowany przemierzał ulicę i był cieniem samego siebie69.
Ważnym członkiem grona pedagogicznego był Teodor Birczyński (1889–1971),
nauczyciel greki. A. Bielak twierdził, że podobno był pochodzenia chłopskiego, co
miały zdradzać niektóre jego nawyki i odruchy (np. poczucie humoru)70. O jego
silnej pozycji w szkole świadczy fakt przejęcia przez niego obowiązków dyrektora
po śmierci następcy Okrzańskiego, Juliusza Kydryńskiego. Potwierdzenie pozycji
Birczyńskiego można znaleźć również we wspomnieniach Antoniego Bielaka.
Określił go tam mianem „szarej eminencji”, która co roku układała podział godzin
i plan lekcji71.
Grono filologów uzupełnić warto postacią Henryka Rose, doktora, nauczyciela
języka niemieckiego i języka polskiego72. Jego brat Maksymilian był związany
z Uniwersytetem Stefana Batorego w Wilnie, gdzie prowadził badania nad mózgiem człowieka, w tym Józefa Piłsudskiego. Henryk Vogler zapamiętał Henryka
Rosego jako osobę bardzo pewną siebie, surową i wymagającą73. Rose był aktywny
na polu naukowym, autorem licznych artykułów oraz organizatorem wystawy
neofilologicznej. W 1937 r. obronił doktorat na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Oprócz tego zdradzał inne zainteresowania – teatralne
oraz przyrodnicze.
Długoletnim nauczycielem wychowania fizycznego w Gimnazjum św. Jacka
w Krakowie był pochodzący z Mielca Edward Krymski (1901–1986). W roku
1926 ukończył Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego, zdobywając
uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizycznego, co
potwierdziło stosownym dokumentem ministerstwo74. Posadę w szkole objął jednak
J. Pietrusza, Pochmarski Bolesław, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 27, Wrocław–Warszawa–Kraków-Gdańsk–Łódź 1982–1983.
69
H. Vogler, Autoportret…, s. 37.
70
A. K. Banach w swoim studium o studentach pochodzenia chłopskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim nie potwierdza tej informacji – zob. A. K. Banach, Młodzież chłopska na Uniwersytecie
Jagiellońskim w latach 1860/61-1917/18, Kraków 1997, s. 178.
71
A. Bielak, W dawnym gimnazjum, s. 66–67.
72
Zob. T. Pudłocki, Rose Henryk Ozjasz…, s. 346.
73
Ibidem, s. 43.
74
ANK, KOSK, Krymski Edward, sygn. 29/1342/0/5/482, k. 10-13.
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rok wcześniej i łączył ją z innymi aktywnościami: pracował w Towarzystwie
Szkoły Ludowej, angażował się w działalność krakowskiej YMCA (z ang. Young
Men’s Christian Association – Związek Chrześcijańskiej Młodzieży Męskiej),
a także w parku sportowym „Juvenia”, był również silnie związany ze środowiskiem harcerskim. Krymski angażował się w działalność oświatowo-patriotyczną,
współpracując z krakowskimi teatrami. W szkole, oprócz prowadzenia lekcji wychowania fizycznego, animował życie sportowe, opiekując się Kołem Sportowym,
współorganizując zawody sportowe oraz prowadząc szkolne Koło Ligi Obrony
Powietrznej i Przeciwgazowej (LOPP)75. Łączył też pracę w Gimnazjum św. Jacka
z pracą w Gimnazjum im. Jana Matejki w Wieliczce76.
Okrzański współpracował z pedagogami, którzy prowadzili bardzo aktywne
życie naukowe i publicystyczne. Nauczyciele z Gimnazjum św. Jacka byli związani z uczelniami wyższymi (np. Rajmund Gostkowski wykładał archeologię na
Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, Józef Reiss był docentem na Wydziale
Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, Ludwik Skoczylas był lektorem
języka polskiego w Akademii Górniczej, Piotr Jaworek był związany z Polską
Akademią Nauk). Wielu z nich miała przeszłość wojskową. Warto zwrócić też
uwagę na to, że duża część z nich pracowała też w innych szkołach, co świadczy
o problemach ówczesnego szkolnictwa – na początku lat 30. nadal brakowało
nauczycieli, nawet w takim ośrodku jak Kraków. Rzadko która szkoła mogła
pochwalić się nauczycielem pełniącym mandat poselski. Współpraca z takim
środowiskiem musiała być dla dyrektora dużym wyzwaniem, zwłaszcza że nie
pochodził on z Krakowa. Ponadto duża część nauczycieli pracowała w Gimnazjum św. Jacka długo (np. Stanisław Piwko pracował w szkole przez cały
okres międzywojenny). Wedle wspomnień uczniów dyrektor cieszył się dużym
szacunkiem ze strony grona pedagogicznego.
Podsumowanie
Z zebranego materiału, na który składają się sprawozdania szkolne, dokumentacja szkolna oraz wspomnienia dawnych uczniów, wyłania się obraz placówki
działającej niezwykle prężnie i wielotorowo. Uczniowie mieli wiele możliwości
rozwijania swoich zainteresowań oraz pasji, w czym pomagała im zaangażowana
kadra nauczycielska. Dyrektor Okrzański rozumiał te potrzeby i sprawiał wrażenie
osoby, która chciała godnie kontynuować tradycje powierzonej mu szkoły. Wydaje
się, że był on nie tylko godnym następcą Stanisława Bednarskiego, ale jako człowiek
posiadający znaczne doświadczenie pedagogiczne oraz dyrektorskie rozwinął wiele
nowych inicjatyw. Pod wieloma względami – przynajmniej na podstawie zebranego
materiału – należy stwierdzić, że zadanie to mu się udało. Objął dyrektorowanie
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w sile wieku, a doświadczenie pozwoliło mu na kierowanie placówką mądrze,
z wyczuciem, dostosowując ją do wymogów zmieniających się czasów.
Skromna ilość wzmianek o Okrzańskim, niezwykle ogólne informacje o jego
kadencji oraz brak jakichkolwiek wzmianek o odejściu ze szkoły oraz późniejszej
śmierci, każą jednak postawić pod refleksję integrację dyrektora z zarządzaną przez
niego szkołą. Zwłaszcza kontrast z poprzednikiem oraz następcą, których rozstania
z Gimnazjum opisane są dosyć szczegółowo, pokazują, że Okrzański nie odznaczył
się w pamięci absolwentów oraz ówczesnego grona pedagogicznego jakimiś spektakularnymi osiągnięciami. Regularnie w sprawozdaniach szkolnych ukazywały się
wspomnienia pośmiertne dotyczące dyrektorów i członków grona profesorskiego.
Wspomnienia pośmiertnego doczekał się Józef Tara, nauczyciel filologii klasycznej,
który zmarł w czerwcu 193377, a także dyrektor Kydryński oraz inni nauczyciele
związani z tą szkołą. Czy zatem Okrzański był zatem jedynie sprawnym zarządcą,
a może charakterologicznie umiał się na tyle dopasować do zmieniających się realiów,
że rzutowało na jego ocenę i powodowało, że nie uważano go za osobę wybitną?
Czy wpływ na pominięcie Okrzańskiego miały jego przekonania polityczne?
Tomasz Pudłocki wspominał w swoim biogramie Kusia-Okrzańskiego o endeckich preferencjach politycznych bohatera niniejszego artykułu. Z drugiej strony
Kuś-Okrzański w czasie pełnienia funkcji dyrektora wielokrotnie organizował
w kalendarzu szkolnym uroczystości wpisujące się w nurt klimatu politycznego
epoki (fetowanie imienin Józefa Piłsudskiego czy też Ignacego Mościckiego,
na których skrupulatnie się stawiał) – inna rzecz, że musieli to robić wówczas
wszyscy dyrektorzy, bez względu na ich upodobania polityczne. Czy przejście na
emeryturę w wieku 63 lat w roku 1933 można łączyć ze zmianami politycznymi?
Postać Franciszka Ksawerego Okrzańskiego na pewno zasługuje na uznanie.
Jego bogata i długa kariera pedagogiczna znalazła swój koniec w krakowskim
Gimnazjum Św. Jacka, na którego prowadzenie dyrektor na pewno miał pomysł.
Świadczą o tym prowadzone z dużym rozmachem liczne wydarzenia. Na uwagę
zasługuje zwłaszcza jego podejście do rodziców i uczniów, którym chciał przekazać
część inicjatywy i odpowiedzialności za losy szkoły.
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FROM THE ECONOMIC HISTORY OF TIMBER RAFTING ON THE POLISH-ROMANIAN
BORDER RIVER CHEREMOSH. THE ‘20s and’ 30s OF THE 20th CENTURY
Timber rafting, this ancient occupation and system of transport, but also of timber trade has
had a special share in the traditional economic activities of the mountain villages of Bucovina and
Galicia throughout history. In the last centuries, most of this buffer region belonged administratively-territorially to the Habsburg empires, then to the Austro-Hungarian, after the Great War it returned
to Romania, then another part was included in turn to Poland and in the end to Ukraine.
Our topic refers to the practice of timber rafting on the Cheremosh River, this river which,
springing from the Eastern Carpathians, within the borders of Romania and then moving to other
countries, being thus a border river, will benefit of a special approach, because this route has conferred
it a special status, both geographically and historically, economically, commercially, diplomatically
and ethnologically.
The Commerce Convention concluded between Romania and Poland on July 1, 1921 was the
legal basis for the subsequent regulations of timber rafting through the special body established for
this purpose called the “Cheremosh Commission”.
The documents are particularly important because they detail, besides the bilateral trade law,
regulations for timber rafting and related obligations, including various taxes, but even more interesting for us are, from ethnological perspective, the disclosure of methods, techniques, procedures,
tools, instruments and installations that are long gone.
Key-words: timber rafting, the Cheremosh River, the Eastern Carpathians, Polish-Romanian trade
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Wprowadzenie
W niniejszej pracy przedstawiam niektóre aspekty odnoszące się do spławów
drewna na granicznej rzece Czeremosz, zwłaszcza po I wojnie światowej oraz
w latach 30. XX wieku, w oparciu o niepublikowane dotąd dokumenty archiwalne.
Artykuł jest kontynuacją wcześniej podjętych badań, dotyczących systemu
transportu rzecznego oraz handlu tą drogą różnymi towarami: drewnem, solą
i innymi produktami, a także praktyk komunikacyjnych na przecinającej ważne
obszary Rumunii rzece Muresz i na jej dopływach1.
Spływ drewna na przestrzeni wieków odgrywał szczególną rolę w tradycyjnej
działalności gospodarczej w miejscowościach górskich na granicy Bukowiny
i Galicji – obszaru od końca XVIII do początków XX wieku należącego administracyjnie i terytorialnie do imperium habsburskiego, ale stanowiącego przedmiot
zainteresowania carskiej Rosji. Po Wielkiej Wojnie tereny te stały się granicą Polski
i Rumunii, by po II wojnie światowej wejść w skład Związku Radzieckiego, a obecnie Ukrainy. Zagadnienie spływu na rzece Czeremosz, wypływającej z terytorium
niegdyś rumuńskiej, a następnie przechodzącej w ręce innych państw Bukowiny,
będącej w związku z tym rzeką graniczną, ma szczególne znaczenie, gdyż nadało
jej wyjątkowy status pod wieloma względami: geograficznym, historycznym,
ekonomicznym, handlowym, dyplomatycznym i etnologicznym.
Granica jest postrzegana w większości przypadków z geograficznego punktu
widzenia. Wyznacza terytoria państw. Jednocześnie może oznaczać coś więcej niż
ograniczenie terytorialne czy przestrzenne. Na granicy przebiegają różne procesy
społeczne, gospodarcze, psychologiczne. Granice mają także znaczenie społeczne,
związane z tożsamością. Wtedy możemy mówić o socjologii pogranicza, a także
o ekonomii i psychologii pogranicza2. Dlatego rzeka Czeremosz jako rzeka graniczna,
jest interesującym obiektem badań. W średniowieczu i w epoce nowożytnej rzeka
ta stanowiła granicę między Księstwem Mołdawii a Królestwem Polskim. W latach
1919–1939 Czeremosz ponownie stał się rzeką graniczną Rumunii i Polski.
1
Autor podczas prowadzonych wcześniej badań dokonał porównania spławności takich rzek
rumuńskich, jak Olt, Bistrița, Someș, Arieș, Cisa i inne, wraz z ich dopływami. Zob.: D. Marc, Coordonate
etnologice ale unor ocupaţii străvechi. Interferenţe privind plutăritul în zona Mureşului şi Oltului Superior,
„Caietele ASER”, Asociaţia de Ştiinţe Etnologice din România, Ed. Muzeului Ţării Crişurilor Oradea, 2007,
s. 209-230; Idem, Plutăritul pe afluenţii Bistriţei – confluenţă şi comunicare interculturală tradiţională
moldavo-transilvană. Note din cercetările etnografice recente de teren, „Angustia”, nr 12, 2008, s. 227-236;
idem, Coordonate ale unor ocupaţii străvechi. Reţeaua economică, socială şi culturală a plutăritului pe
Mureş, Arieş, Someş, Tisa şi Dunăre, w: Din tradiţiile populare ale românilor din Ungaria (A Magyarországi
Románok Néprajza), „Revista Societăţii Etnografice Maghiare” („A Magyar Néprajzi Társaság kiadványa”),
Budapest, nr 17, 2017, s. 78–108; i inne opracowania oraz wystawy tematyczne muzealne.
2
C. C. Ciorteanu, Frontierele Bucovinei în perioada 1918-1947, streszczenie pracy doktorskiej na
Uniwersytecie „Ştefan cel Mare” w Suczawie, Wydział Historyczny i Geograficzny, 2015, cytowana
także: V. Dumitrașcu, Studiu sociologic și geopolitic asupra frontierei estice a Uniunii Europene.
Studiu de caz: românii din nordul Bucovinei, streszczenie pracy doktorskiej na Uniwersytecie
w Bukareszcie, Wydział Socjologii i Pracy Socjalnej, 2011.
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Rzeka Czeremosz – dane hydrograficzne
Rzeka Czeremosz (rum. Ceremuș, ukr. Черемош) przepływa wzdłuż granicy
historycznych regionów Bukowiny i Galicji, które dziś należą do Ukrainy. Jest
prawym dopływem rzeki Prut, ma całkowitą długość 80 km i powierzchnię dorzecza 2560 m². Rzeka powstaje z połączenia Białego Czeremoszu (długości 51 km)
i Czarnego Czeremoszu (długości 87 km), które wypływają z Karpat Wschodnich.
Czeremosz płynie początkowo w kierunku południowo-zachodnim, następnie
północno-wschodnim i stanowi granicę między dzisiejszymi regionami Ukrainy
(iwano-frankowskim od strony zachodniej i czerniowieckim od strony wschodniej).
Posiada kilka dopływów, w większości małych, z których największym jest Putiłka.
Jest to typowo górska rzeka o dużych przepływach, średnio 26,6 m³/s wzwyż. Na
rzece jest kilka progów ze stromymi skalistymi zboczami (o wysokości spadku do
1,6 m), zakolami i kamienistym dnem. W miarę zbliżania się do ujścia szerokość
kanału wzrasta z 15–25 m (w obszarach górskich) do 80–120 m, a nawet 350 m.
Wody Czeremoszu płyną przez Kuty, Wyżnicę, Waszkowce i Niepołkowce. Oba
brzegi górnej części rzeki zamieszkują częściowo Huculi. Czeremosz wpada do
rzeki Prut w pobliżu Śniatynia i Niepołkowiec. Charakter hydrograficzny rzeki
pozwalał w przeszłości na spławy różnych towarów, a w ostatnim czasie na uprawianie ekstremalnych sportów wodnych.
Kontekst historyczny i ewolucja granic Bukowiny
w okresie międzywojennym
Po zakończeniu I wojny światowej, 18 stycznia 1919 roku w stolicy Francji
rozpoczęły się prace Konferencji Pokojowej, na której najważniejsze decyzje podejmowali przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych,
Francji i Włoch. Podczas dyskusji na temat losów Bukowiny, delegacja USA
przygotowała projekt, który miał zostawić Polsce północno-zachodni kraniec
tej prowincji z pięcioma miejscowościami (zamieszkałymi w większości przez
Ukraińców). Należy przypomnieć, że trwała wówczas wojna polsko-ukraińska
(w latach 1918–1919) prowadzona o kontrolę nad Galicją Wschodnią po rozpadzie Austro-Węgier. W czasie trwania działań zbrojnych wojska rumuńskie
i polskie wyparły wojska ukraińskie ze wspomnianego obszaru pogranicza Galicji
i Bukowiny. Na Konferencji Pokojowej, po kilku debatach, które odbyły się bez
udziału przedstawicieli Rumunii, podział Bukowiny został zatwierdzony przez
Radę Najwyższą Czterech Mocarstw. 2 lipca 1919 roku delegacja rumuńska pod
przewodnictwem premiera Iona I. C. Brătianu, została poinformowana o wytyczeniu granicy rumuńsko-polskiej. Postanowienia dotyczące granic Rumunii
w traktacie z Sèvres (10 sierpnia 1920) ustalały przebieg granicy w rejonie
Bukowiny. Polska nie otrzymała proponowanych wcześniej kilku bukowińskich
miejscowości. O ostatecznej ich przynależności trzeba było zadecydować po
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wymianie terytoriów między Rumunią a Polską, zgodnie z ustaleniami Konwencji
Obronnej zawartej między obu państwami z 3 marca 1921 roku.
W bezpośrednim okresie po połączeniu Bukowiny z Rumunią, przez pewien
czas obowiązywały na tym obszarze dawne austriackie ustawy i rozporządzenia.
Początkowo 11 obszarów administracyjnych odziedziczonych po okresie austro-węgierskim zostało utrzymanych i przemianowanych na powiaty. Po zjednoczeniu
administracyjnym kraju w 1925 roku, na Bukowinie powstało pięć województw:
Czerniowce, Storożyniec (Storojineț), Radowce (Rădăuți), Kympulung (Câmpulung) i Suczawa, podzielonych na powiaty. I tak województwo czerniowieckie
obejmowało powiaty Colacin, Cosmin, Nistru, Prut i Șipeniț, województwo Storożyniec – Ceremuș, Dumbrava Roșie, Răstoace i Sirețel, województwo Radowce
– powiaty Dornești, Putila, Siret i Vicovi, województwo Câmpulung – powiaty
Dorna, Humor, Moldova i Moldovița, a województwo Suczawa – powiaty Arbore,
Bosancea, Dragomirna i Ilișești. Czerniowce (podobnie jak Bukareszt i 15 innych
największych miast Rumunii) zostały nazwane okręgiem. W 1926 roku oprócz
okręgu Czerniowce, Bukowina posiadała 11 miast: Coțmani, Zastavna, Vășcăuți
pe Ceremuș, Vijnița, Storojineț, Siret, Rădăuți, Suceava, Câmpulung-Moldovenesc,
Gura Humorului i Vatra Dornei. Do 1930 roku Sadagura, Solca i Vama zostały
również podniesione do rangi miast. W okresie międzywojennym nazwy niektórych bukowińskich osad uległy zmianie. Przywracano stare nazwy sprzed okresu
austriackiego, a w niektórych przypadkach nadawano nowe nazwy.
Pomiędzy osadami istniały powiązania gospodarcze i handlowe, które były
wynikiem współpracy Rumunii i Polski. W latach 1921–1935 działała wspólna
komisja rumuńsko-polska, której zadaniem było ustalenie stanu prawnego na
granicy obu krajów. Rumunia była skłonna oddać pięć miejscowości Bukowiny
przydzielonych Polsce w 1919 roku w zamian za obszar na południowym Pokuciu, ułatwiający tranzyt między Bukowiną a Maramureszem. Jednak w 1928 roku
uzgodniono, że miejscowości te pozostaną na terytorium Rumunii.
W grudniu 1930 roku w Rumunii przeprowadzono jedyny spis ludności z okresu
międzywojennego. Według niego, powiaty Bukowiny liczyły 853 009 mieszkańców. Rumuni stanowili względną większość w tym województwie (44,5%). Do
mniejszości należeli: Ukraińcy i Huculi (29,1%), Żydzi (10,8%), Niemcy (8,9%),
Polacy (3,6%) i Węgrzy (1,4%). Na obszarach miejskich mieszkało 228 056 osób
(26,7% ogółu mieszkańców Bukowiny), a Rumuni stanowili tam 33% mieszkańców. Pozostałą część ludności miast Bukowiny stanowili Żydzi (30%), Niemcy
(14,7%), Ukraińcy (13,9%) Polacy (6,3%) i inni. Czerniowce, liczące 112 427
mieszkańców, były po Bukareszcie i Kiszyniowie trzecim co do wielkości miastem
Rumunii. Jeśli chodzi o strukturę wyznaniową, w 1930 roku 71,9% mieszkańców
Bukowiny było religii prawosławnej (zdecydowaną większość stanowili Rumunii
i Ukraińcy), 11,5% rzymskokatolickiej (głównie Niemcy, Polacy i Węgrzy), 10,9%
wyznania mojżeszowego (Żydzi), 2,4% było luteranami (część Niemców), 2,3%
stanowili grekokatolicy (niektórzy Ukraińcy i Rumuni), a około 1% było innego
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wyznania – głównie chrześcijanie Starego Rytu (Lipowanie), reformaci (niewielka
część Węgrów) i neoprotestanci.
W 1930 roku Bukowina liczyła pięć województw i 16 powiatów, co oznacza, że
w porównaniu do 1926 roku liczba powiatów uległa zmniejszeniu. Województwo
Câmpulung obejmowało powiaty: Dorna, Moldova i Humor, województwo Suczawa – Arbore, Ilișești i Dragomirna, województwo Radowce – powiaty Putila,
Stefan-Vodă i Siret, województwo Storożyniec – powiaty Storożyniec, Răstoace
i Ceremuș, a województwo Czerniowce – powiaty Prut, Nistru, Șipeniț i Cosmin.
W tym samym czasie Bukowina dalej posiadała jeden okręg (Czerniowce) i liczyła
czternaście miast3.
W gospodarce omawianego obszaru duże znaczenie miały: hodowla zwierząt
(owiec, bydła i koni), obróbka drewna, rolnictwo, przetwórstwo mleczarskie. Jako
działalność i gałęzie przemysłu, oprócz eksploatacji lasów, soli i rud, dominował
przemysł spożywczy, tekstylny i odzieżowy. Przemysł ciężki koncentrował się
w rejonie Czerniowiec, gdzie działało kilka odlewni i fabryk maszyn.
Z historii flisactwa na rzece Czeremosz
Czeremosz, który na większej części swej długości oddzielał historyczne ziemie
Bukowiny i Galicji, służył do spławiania drewna od czasów, gdy Mołdawia graniczyła z Królestwem Polskim. Jednak pierwsze regulacje w tej dziedzinie dokonane
zostały na Czeremoszu Białym dopiero w czasach administracji austriackiej w latach 1790–1812 (pod kierunkiem głównego inspektora leśnego Franza Fölseisa)
i uwzględniały działalność flisacką na terenie Galicji.
Do najbardziej doświadczonych flisaków, którzy pracowali na Czeremoszu,
należeli Huculi i Żydzi. Pochodzenie Hucułów jest szczególnie zagadkowe i do
dziś nie w pełni wyjaśnione. Jak podają źródła, przybywali tu od XVII wieku. Znajdowali dogodne warunki do wykonywania swoich tradycyjnych zajęć: pasterstwa,
hodowli zwierząt, leśnictwa, spławów rzecznych. Zakładali wsie i osady. W dawnych
aktach bukowińskich nazywani są „Rusinami”. Język Hucułów jest spokrewniony
z ukraińskim – karpackim i bukowińskim, które z kolei stanowią integralną część
wspólnego języka ukraińskiego. Huculi byli cenionymi hodowcami koni (od nazwy
tej grupy etnicznej pochodzi nazwa rasy koni), a także mistrzami w wykonywaniu
przedmiotów z drewna, skóry, rogu oraz zdobienia tkanin i haftów. Popularność
przyniosła im też tradycja dekoracji jajek wielkanocnych (obyczaj kultywowany
zwłaszcza we wsiach Ulma, Brodina, Breaza, Moldoviţa). O ich obecności na rumuńskiej ziemi historyk Bukowiny Ion Nistor napisał, że ojczyzny Hucułów należy
szukać na Pokuciu, skąd następnie rozprzestrzenili się na Bukowinę4.
3
Na temat historii granic Bukowiny pisał A. Nacu, Atlas istoric al Bucovinei, București 2018,
s. 11–16.
4
T. Nicoară, Istoria și tradițiile minorităților din România, București 2005, s. 43.
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W gospodarce leśnej problem transportu pojawił się od czasu, gdy pozyskiwanie drewna stało się przedmiotem szczególnego zainteresowania handlowego.
Podobnie jak na innych obszarach geograficznych, na terenach bogatych w lasy,
eksploatacja drewna ograniczała się do lokalnych potrzeb. Nie było specjalnych
sposobów transportu. Ponieważ odległości transportowe były krótkie, pozyskiwane kłody przewożono przy pomocy zwierząt jucznych (woły, bawoły, konie).
Dopiero po wejściu drewna w strefę wielkich interesów handlowych pojawiła się
potrzeba stworzenia bardziej adekwatnych i wydajnych leśnych dróg transportowych. Z niektórych wzmianek, które pojawiły się w połowie XVIII wieku w różnych tekstach autorów z Europy Środkowej wynika, że drewno sprowadzano na
brzeg rzeki prymitywnymi środkami, jakimi dysponowano na potrzeby lokalne.
Stąd surowiec transportowany był dalej z uwzględnieniem spływów5. W ten sposób naturalne cieki wodne zapewniały transport na duże odległości, a naturalne
drogi, niezabudowane lub jeszcze słabo zagospodarowane, z krętymi ścieżkami
zagubionymi w głębi lasów, pomagały w dotarciu do surowca drzewnego. Rzeki
zapewniały nie tylko transport drewna niezbędnego dla fabryk tarcicy i celulozy,
ale także siłę napędową niezbędną do ich funkcjonowania, decydując tym samym
o wyborze lokalizacji zakładów przetwórczych6.
Jeśli chodzi o eksploatację i obróbkę drewna leśnego, początkowo wykonywano
ją przy pomocy pił wodnych. W 1834 roku na Bukowinie działało 29 tartaków.
Ich eksploatacja zintensyfikowała się wraz z utworzeniem pierwszych spółek akcyjnych. Jedna z nich, spółka Philip and Charles Goetz z Czerniowiec, posiadała
dziesięć tartaków. Stopniowo firma zakładała oddziały w innych ośrodkach, zapewniając sobie wieloletni monopol na pozyskiwanie drewna, jego spław i obróbkę.
W latach 30. XX wieku dalej działały te same zakłady, tylko pod zmienionymi
nazwami. W latach międzywojennych pojawiały się też nowe, dobrze prosperujące firmy, jak na przykład spółka Bukowina7. Naturalne cieki wodne, po których
od dłuższego czasu praktykowano spław różnych towarów (zwłaszcza drewna)
z Bukowiny to: Bistrița wraz z dopływami (Bistriţa Aurie, Ţibăul, Cîrlibaba,
Dorna, Teşna, Coşna, Neagra Şarului i Negrişoara), Czeremosz (dopływ Prutu),
Prut, Seret, Suceava i Moldova8.
Spławianie drewna rzekami Bukowiny było, jak pisał A. Ficker w 1875 roku,
głównym przedmiotem analizy austriackiej administracji leśnej przez ponad połowę XIX wieku9. Widziały one w spławach możliwość wykorzystania ogromnego
R. Bereziuc, Transportul lemnului în Bucovina, „Bucovina forestieră”, Anul II, nr 1, 1994, s. 6.
Ibidem.
7
P.-N. Vieru, Istoricul cercetărilor asupra utilizării apelor din Moldova, „Acta Moldaviae
Septentrionalis”, Botoșani, XI, 2012, secţiunea a IV-a: Istorie contemporană, s. 333-341, cyt. R.
Bereziuc, Drumuri pe apă, Bucureşti 1981.
8
C. C. Giurescu, Istoria pădurii românești. Din cele mai vechi timpuri până astăzi, Bucureşti
1976, s. 139; zob. także: S. Dimitrovici, Istoricul şi organizaţia pădurilor Fondului Bisericesc
Ortodox-Român din Bucovina, Cernăuţi 1922.
9
R. Ichim, Istoria pădurilor şi silviculturii din Bucovina, Bucureşti 1988, s. 140.
5

6
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bogactwa Bukowiny, jakie stanowiły zasoby leśne. Z powodu obowiązujących
przepisów długo nie było możliwe stworzenie połączeń handlowych wychodzących
poza ten obszar. Udało się to dopiero w latach 1843–1846, kiedy nawiązano umowy
z Gałaczem i Konstantynopolem. Od 1847 roku pojawiali się na Bukowinie kupcy
z Turcji i Azji Mniejszej, w celu negocjacji dotyczących zakupu drewna. Miało
ono służyć do budowy statków, zwłaszcza masztów. Dlatego z myślą o rozwinięciu połączeń handlowych, latach 1847–1848 rozpoczęto na Bukowinie regulację
ważniejszych rzek10.
Transport drewna rzekami Bukowiny obszernie omówił też J. Opletal w monumentalnym dziele wydanym w Wiedniu w 1913 roku11. Z oficjalnych statystyk za
1885 roku (zapisanych w „Hefte der von der k.k. Statistischen Central Kommission”) wynika, że łączna długość dróg wodnych na Bukowinie wynosiła 345 km:
na Biały Czeremosz przypadało 72,18 km, na Prut 65,58 km, na rzekę Suczawę
111,26 km, na Bistricę 63,73 km, na rzekę Dorna 32,44 km.
Bukowina, według „Rocznika Statystycznego Rumunii” z 1939 roku, posiadała powierzchnię leśną wynoszącą 449 502 ha, co stanowi 44,9% całkowitej
powierzchni jej terytorium (wynoszącego 10 450 km²). Tym samym zajmowała
pierwsze miejsce wśród prowincji rumuńskich, mając wyższy odsetek powierzchni
leśnej niż Siedmiogród (33,2%) czy Banat (27,2%). Choć dane pochodzą z 1939
roku, pierwszą pozycję w powierzchniach leśnych Bukowina zajmowała przez
cały okres międzywojenny.
Spływowi drewna i handlu tym surowcem na Czeremoszu sprzyjało w dwudziestoleciu międzywojennym ustawodawstwo oparte na dwustronnych konwencjach
między Rumunią a Polską. 1 lipca 1921 roku została zawarta umowa handlowa między Rumunią a Polską, ratyfikowana dekretem królewskim nr 1892 z 13
kwietnia 1922. W artykule 2. wskazano, że podmioty jednej z umawiających się
stron mają prawo do osiedlania się, nabywania i posiadania wszelkiego majątku
ruchomego lub nieruchomego na terytorium drugiej strony zgodnie z prawem tego
kraju. Spółki akcyjne, a także inne spółki handlowe, przemysłowe lub finansowe,
utworzone na terytorium jednej z umawiających się stron, mogą zgodnie z prawem
drugiego kraju zakładać swoją działalność na jej terytorium w celu prowadzenia
handlu i przemysłu12. Art. 15 określał „wzajemny ruch na sąsiadujących obszarach
przygranicznych” regulowany specjalną konwencją. Powołano w tym celu „Komisję do spraw spływów Czeremoszem”, oficjalnie utworzoną po kilku etapach
negocjacji 24 listopada 1922 roku. Kilka dni później, 29 listopada 1922, ukończono
wspólne prace prefektur z Wyżnicy i Kosowa dotyczące koncesji na spławianie
rzeką drewna. Zabiegały o to szczególnie duże przedsiębiorstwa, takie jak firma
Gortz & Comp. (z siedzibą w Rumunii) i Galicyjska Spółka (z siedzibą w Polsce),
Ibidem.
J. Opletal, Das forstliche Transportwesen im Dienstbereiche der K.K. Direction der Giiter des
Bukowiner Grechische Orientalischen Religionsfondes in Czernowitz, Viena 1913.
12
G. Gheorghe, Tratatele internaţionale ale României (1921-1939), Bucureşti 1980, s. 13.
10
11
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co wywołało sprzeciw małych i średnich przedsiębiorstw, które obawiały się
monopolu tych firm. Raporty, protokoły z odwołań i decyzje podejmowane przez
rumuńsko-polską komisję znajdują się w archiwum w Bukareszcie13.
Dokumenty
Dokumenty przechowywane w Centralnym Narodowym Archiwum Historycznym Rumunii w Bukareszcie, dotyczące „Komisji rumuńsko-polskiej ds. spływu
Czeremoszem”14, nie były dotąd publikowane. Potwierdzają duże zainteresowanie
tym rodzajem transportu i rozwój działalności handlowej między obu krajami. Spływy rzeczne przez długi czas były najbardziej wydajnym i najtańszym sposobem
transportu, do momentu intensywnego rozwoju komunikacji drogowej i kolejowej.
Przedstawione dokumenty pochodzą z lat 30. XX wieku z rumuńskiego Ministerstwa Robót Publicznych i jej Dyrekcji Wodnej. Są dowodem rozwoju ekonomicznego, ale także świadectwem przemian etnologicznych, do których można
zaliczyć obyczaj spławiania towarów rzekami. Oryginał Konwencji handlowej
między Rumunią a Polską z 1 lipca 1921 roku znajduje się w archiwum w Bukareszcie w wersji rumuńskiej i francuskiej, podobnie jak Załącznik do Protokołu
końcowego, natomiast Protokół nr VI – „Obrachunek końcowy za rok 1932”,
posiada także wersję w języku polskim.
Z Protokołu nr VI, sporządzonego 6 maja 1933 roku w biurze Komisji Polsko-Rumuńskiej (dalej Komisji P.R.) w Kosowie, w sprawie ustalenia „rachunku końcowego” (bilansu dochodów i wydatków) Komisji P.R. za 1932 rok, dowiadujemy
się istotnych szczegółów dotyczących jej działalności i kosztów utrzymywania
spławów drewna na Czeremoszu. W Protokole zwrócono uwagę na opóźnienia w niektórych kwestiach, jak np. czyszczenia łożyska rzeki, dlatego „celem
przyspieszenia oraz uniknięcia korespondencji między Władzami obu Rządów,
podpisani przedstawiają projekt redakcji i pisma zatwierdzenia obrachunku końcowego Komisji P.R. za rok 1932 przez Wojewodę Stanisławskiego”. Wojewoda
ze Stanisławowa zatwierdził w porozumieniu z Ministerstwem Robót Publicznych
w Bukareszcie obrachunek końcowy Komisji P.R. za rok 1932. Delegaci państwa
rumuńskiego i polskiego, postępując w oparciu o adres Wojewody Nr D.W.14
z 31 marca 1933, a także Ministerstwa Robót Publicznych, sprawdzili tabele wraz
z załącznikami oraz rejestry kasowe, a następnie sporządzili końcowe rozliczenie,
dodając spisane spostrzeżenia. Przychody ogółem zostały sprawdzone na kwotę
92.611,23 zł, saldo z 1931 roku wyniosło 23.457,56 zł, a wpływy w gotówce w roku
13
Centralne Narodowe Archiwum Historyczne Rumunii w Bukareszcie (dalej: CNAH), Zespół
Ministerul Lucrărilor Publice-Consiliul Tehnic Superior, Comisia Româno-Polonă a Ceremuşului,
teczka 160/1923, dokument „Resolvat de Consiliul Tehnic Superior, cu Jurnalul din 22 mai 1923”,
nr 152.
14
Komisja ta w Polsce nazywała się: „Komisja polsko-rumuńska dla Czeremoszu” – uwaga od
tłumacza.
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1932 wyniosły 69.153,71 zł. Jednocześnie delegaci zwrócili uwagę, że Komisja
P.R. udzielała zezwolenia na spływy przed pobraniem należnych opłat. Proceder
ten spowodował powstanie długu z tytułu zaległych opłat, a ewidencja dłużników
została zaniedbana. W związku z tym zalecono sporządzenie tabeli zaległych opłat
za spływy drewna na dzień 31 grudnia 1932 roku, które wynosiły dla strony polskiej 19.528,19 zł - 70,91 zł = 19.457, 28 zł, a dla strony rumuńskiej: 65.521,58
zł - 588,11 zł = 64.963,47 zł. Łącznie zaległe opłaty za spływy na dzień 31 grudnia
1932 roku wyniosły 84.420,75 zł. Podczas sporządzania protokołu Komisja P.R.
zauważyła, że zaniedbanie w poborze zaległych opłat w tych latach wpłynęło
w konsekwencji na wzrost zadłużenia Komisji P.R., do którego dolicza się dodatkowo znaczącą sumę odsetek. Saldo na dzień 31 grudnia 1932 roku w wysokości
30.323,65 zł. składało się z kwoty w gotówce 10.081,80 zł oraz kwoty 20.241,85 zł
(404.837 lei) zdeponowanych w „Niemieckim Banku Rolnym” w Czerniowcach.
W 1931 roku Komisja P.R. wpłaciła dodatkowo kwotę 1.767,94 zł w gotówce.
Zgodnie z załączonymi paragonami oraz na podstawie dokumentów, zweryfikowano wydatki na wynagrodzenia pracowników po stronie polskiej w kwocie
13.906,83 zł, a po stronie rumuńskiej 288.720 lei = 15.013,44 zł, co daje łącznie
wynagrodzenie pracowników w wysokości 28.920,27 zł. Ponadto w przypadku
kosztów podróży i delegacji Komisja P.R. zapłaciła po stronie polskiej 2.428,71
zł, a po stronie rumuńskiej stronie 118.259,32 lei = 6.150 zł. Tak więc wydatki
z tego tytułu wyniosły łącznie 8.578,71 zł. W odniesieniu do wydatków na pomoc
społeczną ustalono, że Komisja P.R. zapłaciła po stronie polskiej kwotę 598,87 zł.
Do opłat wliczano także ochronę trasy spływu. Komisja P.R. zapłaciła z tego tytułu
po stronie rumuńskiej kwotę 24.870 lei = 293,24 zł. Na utrzymanie biura wydano
kwotę 911,95 zł po stronie polskiej i 35.031 lei = 821,61 zł po stronie rumuńskiej.
Z tytułu odszkodowań wydane zostało 1.577,55 zł po stronie polskiej i 5000 lei
= 260 zł po stronie rumuńskiej. Odnośnie do wydatków na budowle spławowe,
według protokołu odbiorczego z 29 lipca 1932 i z 27 października 1932, ich koszt
w 1932 roku wyniósł 278.683,37 lei = 14.491,54 zł po stronie rumuńskiej i 50 zł po
stronie polskiej. Na naprawę i utrzymanie klauz15 „Marien” i „Perkałab” wydano
kwotę 18.784 lei = 976,77 zł. Przy czyszczeniu łożyska rzeki na odcinku Percalab
– Hryniava zweryfikowano wydatki na kwotę 5.860 lei = 304,72 zł. Jednocześnie
na podstawie przedstawionych wpływów sprawdzono wydatki z tytułu wymiany
walut na kwotę 734,45 zł. Ogólne „rozchody” wyniosły 62.287,62 zł. plus saldo
w wysokości 30.323,65 zł = 92.611,27 zł. Protokół zakończyło oświadczenie:
„zatwierdzam obrachunek końcowy za rok 1932”, zawierający wspomniane wydatki i saldo. Dokumentacja została przesłana w języku polskim i rumuńskim wraz
z siedmioma aneksami. Na podstawie obserwacji delegatów, komisarze oprócz
zatwierdzenia budżetu na 1933 rok otrzymali stosowne instrukcje do dalszych prac.
15
Budowli hydrotechnicznych służących do piętrzenia wód rzeki w celu poprawy spławności
– uwaga od tłumacza.
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Protokół podpisał delegat rządu rumuńskiego inżynier Jean Buşilă oraz delegat
rządu polskiego inżynier Jan R. Tyrała16.
Inny przedstawiony dokument jest równie ważny szczególnie, gdyż przedstawia spis właścicieli lasów i tratw oraz przedsiębiorców, którzy zajmowali się
transportem i handlem drewnem na Czeremoszu, zarówno po stronie polskiej, jak
i rumuńskiej. Często były to osoby osiedlające się na tym terenie, co sprawiało,
że łączyły ich nie tylko sprawy ekonomiczne, ale także relacje międzyludzkie,
które mogą być w przyszłości tematem studiów z dziedziny etnologii, socjologii
i antropologii.
Przedstawiona tabela zawiera imię i nazwisko właściciela, kategorię transportowanego drewna (materiałowe lub opałowe) oraz opłatu należne za spływ. Zapewne
w przyszłości uda się dotrzeć także do kolejnych oryginalnych dokumentów, których publikacja pozwoli na dalszy rozwój wiedzy o tym tradycyjnym zawodzie
i specjalnym systemie transportu w Karpatach i gdzie indziej w handlu drewnem
pod postacią surowych kłód, desek, belek, gontów, ale też innych produktów, takich
jak sól, produkty rolno-spożywcze, zwierzęce itp. Badania takie przysłużą się do
lepszego poznania obszarów granicznych, a poprzez spojrzenie multidyscyplinarne – do analizy przestrzeń nie tylko geograficznej i ekonomicznej, ale również
obyczajów, wielokulturowości i zbieżności międzykulturowej.
* * *
Konwencja handlowa między Rumunią a Polską z 1 lipca 1921 roku
protokół końcowy:
PRAWO O KONWENCJI HANDLOWEJ MIĘDZY RUMUNIĄ A POLSKĄ
[...] PROTOKÓŁ KOŃCOWY
W chwili podpisywania dzisiejszej Konwencji handlowej Pełnomocnicy podpisani
poniżej złożyli następujące oświadczenia:
Ad. art. 14.
PARAGRAF 1.
Na granicznych rzekach Czeremosz – Ceremuș i Dniester – Nistru, które stanowią
granicę między Polską a Rumunią, oba umawiające się Państwa będą miały równe
prawo do całkowitej swobody spływów, żeglugi i korzystania z tras holowniczych17,
a także prawo do cumowania na wybrzeżu.
16
CNAH, Zespół Ministerul Lucrărilor Publice-Consiliul Tehnic Superior, Comisia RomânoPolonă a Ceremuşului, teczka 717 (227), k. 1–3.
17
Halaj, po rumuńsku holowanie łodzi, tratw, barek itp. na kanałach, rzekach lub strumieniach
za pomocą środków mechanicznych, ludzi lub zwierząt – uwaga od tłumacza.
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Specjalne przepisy celne, które zostaną jak najszybciej sporządzone za obopólnym
porozumieniem rządów obu Państw, określą sposób postępowania w tej sprawie.
Żegluga i spływy na tych rzekach w każdym z dwóch krajów będą podlegać ich
prawu krajowemu. Wymagania dotyczące spływów na rzece Czeremosz – Ceremuș
zawarte są w załączniku do Protokołu końcowego.
PARAGRAF 2.
Oba Państwa zobowiązują się wzajemnie do uznawania ważności wszystkich
dokumentów, takich jak licencjonowane certyfikaty dla armatorów, żeglarzy, kotłowych, mechaników, kapitanów statków itp., wydanych przez te władze.
PARAGRAF 3.
Oba Państwa zwołają jak najszybciej specjalną komisję ekspertów w celu zbadania
kwestii drogi wodnej San, Dniestr-Nistru, Prut-Prut, Dunaj-Dunărea.
Sporządzono w dwóch egzemplarzach, w Bukareszcie, dnia pierwszego lipca
tysiąc dziewięćset dwudziestego pierwszego roku.
L. S. (SS) TAKE IONESCU (Minister Sekretarz Stanu w Departamencie Spraw
Zagranicznych Rumunii)
L. S. (SS) ALEKSANDER SKRZYŃSKI (Specjalny Wysłannik i Minister Pełnomocny RP w Rumunii) (SS) HENRYK STRASBURGER (Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Przemysłu i Handlu, Polska)18.
ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU KOŃCOWEGO
I
Spływ pojedynczych kłód na rzekach Perkalab – Pârcălab, Czeremosz Biały – Ceromuşul Alb i Czeremosz – Ceremuș będzie zabroniony od 1922 roku; począwszy
od 1 stycznia 1922 roku jakikolwiek transport drewna będzie dozwolony wyłącznie
tratwami.
II
W celu ułatwienia transportu drewna tratwami i uregulowania ich ruchu, zostanie zorganizowany najpóźniej od 1 listopada 1921 roku mieszany urząd rzeczny
o nazwie „Komisja polsko-rumuńska lub rumuńsko-polska ds. Czeremoszu”, która
18
Monitor Rządowy Rumunii: Monitorul Oficial al României nr 182/19 noiembrie 1922,
s. 8458, przepisy prawne przyjęte przez Senat Rumunii 3 kwietnia 1922 i na Posiedzeniu
Deputowanych w dniu 7 kwietnia 1922, ratyfikowane przez Dekret Królewski nr 1892 z 13
kwietnia 1922. Wobec braku wersji w języku polskim, dokument z rumuńskiego przetłumaczył
Marcin Marynowski.
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będzie miała siedzibę kolejno na okres trzech lat na terytorium polskim i rumuńskim. Komisja na początek będzie miała siedzibę w Wyżnicy-Vișnița.
III
Komisja będzie się składać z dwóch inżynierów leśnictwa lub inżynierów mostów
i dróg, wyznaczonych przez każdy z dwóch Rządów. Będą oni wspólnie kierować
pracami komisji i oficjalnie ją reprezentować.
Komisja będzie miała do dyspozycji kierowników spływów ustanowionych w miejscowościach Gura-Putilei, Uscieryki i Jablonița (po jednym w każdej miejscowości), do których zostanie dodana wystarczająca liczba kontrolerów spływów
i dozorców zbiorników.
IV
Pracownicy Komisji otrzymają dokumenty legitymacyjne i będą nosić widoczne odznaki. W wykonywaniu swoich funkcji będą mieli zagwarantowaną pełną
swobodę poruszania się po wszystkich obszarach przybrzeżnych po obu stronach.
V
Uprawnienia i funkcje Komisji są następujące:
1. Nadzór nad inwentarzem wszystkich konstrukcji spływowych, takich jak tamy,
zapory, zbiorniki, prace przy ochronie brzegów itp., które znajdują się wzdłuż
rzek Perkalab – Pârcălab, Czeremosz Biały – Ceromuşul Alb, aż do Uścieryk
włącznie; zarządzanie wspomnianymi dobrami i ustalanie ewentualnych roszczeń
ich właścicieli.
Do udziału w postępowaniu zostaną zaproszone władze administracji lokalnej
z powiatu Kosów i z Vișnița, a także Regionalna Dyrekcja Leśna we Lwowie oraz
inne osoby znane i zainteresowane.
2. Likwidacja roszczeń głównych udziałowców wobec innych posiadaczy licencji
na spływy i vice versa, wynikających z ostatniej koncesji wydanej przez Ministerstwo Rolnictwa z Wiednia z dnia 10 lutego 1914 Nr 9.654/1913, koncesji, którą
obie umawiające się Strony uznały za ważną do końca 1921 roku.
3. Administrowanie i regulacja obsługi spływów na rzekach Perkalab – Pârcălab,
Czeremosz Biały – Ceromuşul Alb i Czeremosz – Ceremuș, aż do ujścia do Prutu,
a mianowicie:
a) utrzymanie tamy na rzece Perkalab-Pârcălab (Rudolfsklause) koniecznej do
spływu;
b) instalacja i utrzymanie prac związanych ze spływami i przy ochronie brzegów
między zbiornikiem wodnym z Rudolf i Vişnița-Kuty;
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c) oczyszczanie kanału spływowego do Vişnița-Kuty, utrzymanie ścieżek dla
obsługi spływu; instalacja niezbędnej komunikacji telefonicznej itp.;
d) stwierdzenie i wycena (oszacowanie, uznanie i wyliczenie) ewentualnych szkód
powstałych podczas spływów na żądanie poszkodowanego;
e) ustalenia i oceny szkód powstałych w wyniku spływów na żądanie poszkodowanych;
f) przyjmowanie wniosków na licencję na spływy, udzielenie na następny sezon
spływowy licencji, które mają być wydawane zgodnie z ilościami drewna już
przygotowanego do tego celu i dla której każdy właściciel lasu musi określić
wcześniej liczbę spływów i kolejność, w której będą wykonywane jego transporty;
g) zapewni się, że głowa każdej transportowanej kłody opatrzona zostanie, zanim
opuści magazyn, marką wykonaną olejem, marka czarna na terytorium Rumunii,
marka czerwona na terytorium Polski;
h) zapewni się interwencje przy przymusowym zatrzymaniu tratw oraz w każdym
koniecznym przypadku, podczas wysokiej wody, w celu pomocy właścicielom
tratw w odzyskaniu towaru zabranego przez wodę.
4. Sporządzi się roczny budżet na wynagrodzenia personelu Komisji, sporządzi
się listę wydatków wynikających z prac szczegółowych (hydrotechnicznych)
w interesie prowadzonych spływów, a także przygotuje się zamknięcie rocznego
rozliczenia. Budżet i zakres wydatków muszą zostać zaakceptowane przez właściwy organ nadzorczy, o którym mowa w art. VI, za wspólna zgodą z odpowiednim
organem drugiego Państwa.
5. W celu pokrycia wydatków budżetowych Komisja ustali opłaty za metr sześcienny i kilometr, które będą pobierane przed rozpoczęciem spływów. Dla pierwszej
kampanii w 1922 roku taksa zostanie ustalona na osiem (8) bani rumuńskich za
metr sześcienny i kilometr.
6. Wszystkie dochody i wszystkie wydatki muszą być rejestrowane w przewidzianej
kolejności. W czasie funkcjonowania komisji w Wyżnicy (Vișnița) faktury i rachunki muszą być zapisywane w walucie rumuńskiej, a w czasie funkcjonowania
komisji w Kutach w walucie polskiej. Budżet zostanie sporządzony w walucie
kraju, w którym działa Komisja i opłaty będą naliczane w tej walucie.
7. Ustala się ogólne przepisy dotyczące spływów do ujścia Prutu i określa się
instrukcji dla personelu nadzorującego.
8. Aby spływy na linii granicznej nie były w żaden sposób utrudnione przez przepływanie tratw u własnych ujść Czeremoszu na terytorium rumuńskim i polskim,
komisarze będą mieli prawo regulować obsługę zapór wodnych u zbiegu Czeremoszu i wprowadzać przepisy obowiązujące.
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Chodzi o rzeki: Sărata, Jalovicioara, Lopuşna i Putila na terytorium Rumunii oraz
Hranitny, Probina i Czeremosz-Czarny, ze wszystkimi ich ujściami na terytorium
Polski.
Prawo do udzielania koncesji na spływy na dopływach rzek jest zarezerwowane
według zasad terytorialnych dla właściwych władz polskich lub rumuńskich.
Jednak władze te są zobowiązane zwrócić się do Komisji o wyrażenie opinii w tej
sprawie i podjęcie odpowiedniej decyzji.
9. Oprócz tego każdy komisarz rzeczny jest zobowiązany do reprezentowania interesów swojego Państwa podczas negocjacji projektów dotyczących wszelkich prac
rzecznych i ochrony brzegów na całej długości Czeremoszu, aż do ujścia do Prutu.
VI
Nadzór nad funkcjonowaniem Komisji w czasie jej działalności na terytorium
Rumunii znajdować się będzie w rękach właściwych organów; w czasie swojej
działalności na terytorium Polski w rękach właściwych organów administracyjnych
II instancji. Organ nadzorczy jednego z dwóch Państw będzie informował organ
nadzorczy drugiego Państwa na temat swojej aktywności i na temat wszystkich
ustaleń, jakie zostały powzięte w tym zakresie.
W przypadku inspekcji Komisji, odpowiednie urzędy drugiego Państwa zostaną
zaproszone do uczestnictwa. Wyniki inspekcji zostaną przedstawione odpowiednim urzędom drugiego państwa. W przypadku niezrozumienia między dwoma
Komisarzami, wyżej wspomniane właściwe urzędy obu Państw, zdecydują za
wspólną zgodą w sprawie spornych punktów w terminie, który zostanie ustalony.
VII
Reklamacje Stron na postanowienia i decyzje Komisji będą rozstrzygane przez
właściwy organ kraju reklamującego lub organ rumuński powołany do stosowania
prawa wodnego i leśnego, lub polski organ administracyjny II instancji, jednak
aby nie był wcześniej rozstrzygany przez organy drugiego Państwa.
W takich przypadkach nie będzie wdrażany kanał dyplomatyczny używany w relacjach międzynarodowych. Skargi należy wnieść do Komisji w ciągu 14 dni od
ogłoszenia decyzji lub podjętego zarządzenia i przekazać do decyzji odpowiedniego
organu w ciągu 14 kolejnych dni. Decyzja tego wyższego organu jest ostateczna.
VIII
Do czasu, w którym Komisja rozpocznie działalność, obowiązuje oficjalny nadzór
nad spływami na linii granicznej, a także stosowanie austriackiej ustawy leśnej
z dnia 9 Grudnia 1852 roku „R. G. B.” nr 250 nadal obowiązującej w rejonie
przygranicznym oraz prawa wodnego, będą realizowane za wspólną zgodą władz
administracyjnych powiatu Kosów i Vişnița.
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W przypadku, gdy władze te nie będą w stanie dojść do porozumienia, odpowiednie
władze wyższe obu Państw, o których mowa w art. VI są tymi, które ostatecznie
zdecydują za obopólną zgodą.
IX
Przepisy wykonawcze zostaną sporządzone po wspólnym porozumieniem między
oboma Państwami.
X
Każdy z dwóch rządów może rozwiązać Komisję, uprzedzając o tym na sześć
miesięcy wcześniej drugi Rząd. W takim przypadku aktywa Komisji zostaną
podzielone między oba Państwa19.
Kolejna Konwencja Handlowo-Żeglugowa zawarta przez Rumunię i Polskę 23
czerwca 1930 roku utrzymywała nadal regulacje transportu towarów, w tym na
wodach śródlądowych20.
Tabela 1. Ilości drewna spławionego na Czeremoszu w 1932 roku według załączonych
rachunków końcowych po stronie polskiej (słownictwo oryginalne).
Nr
kart.

Imię
i nazwisko
właściciela
drzewa

1. Sternberg
Jetti

Drzewo materjałowe
Ilość
drzewa
m3
604.84

2. Frankel
Abraham

6.967.33

3. Hubczuk
Semen

100.00

4. Landwehr
Aba

559.99

5. Landwehr
Izrael

1.200.00

6. Steinbrecher
Mendel

222.67

7. Steinbrecher
Wolf

19.00

m3 km
29.173.10

Taksa
w zł

Taksa
w zł

Należąca
się taksa
spławowa
w zł

9.088.36 125.21

831.78

Drzewo opałowe
Ilość
drzewa
m3

706.57 289.38

m3 km

164.655.72

5.054.00

80.00

2.560.00

35.04

5.089.04

2.300.00

71.40

-

-

-

71.40

17.166.64

477.00

73.50

2.352.00

32.19

509.19

38.400.00

1.051.20

-

-

-

1.051.20

11.277.50

269.80

-

-

-

269.80

456.00

13.90

-

-

-

13.90

19
Monitor Rządowy Rumunii: Monitorul Oficial al României nr 182/19 listopada 1922, s.
8459–8461. Wobec braku wersji w języku polskim, dokument z rumuńskiego przetłumaczył Marcin
Marynowski.
20
G. Gheorghe, Tratatele internaţionale..., s. 277–278.
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8. Schrenzel
Abraham
9. Nadlesn.
Hryniama
10. Moroz Iwan

-

-

-

46.15

1.476.80

20.21

20.21.

2.363.59 175.554.40

3.869.05

-

-

-

3.869.05

443.52

12.16

-

-

-

12.16

517.44

14.16

-

-

14.16

397.12

10.87

-

-

10.87

13.86

11. Pilypiuk
Michael

16.17

12. Schmerler
Mozes

12.41

13. Hrymaluk
Olesksa

-

-

[…]

33.00

1.056.00

14.45

14.45

14. Skotiuk
Jurko

-

-

[…]

8.00

416.00

[…]

[…]

162.00

5.184.00

[…]

13.00

[…]

[…]

15. Alpern
Mozes
16. Nedohodiuk
Fodor

[…]

[…]

[…]

18. Widzial
Powiattowy

17. […]

30.00

1.500

[…]

19. Majer Ischel

102.54

3.281.28

89.87

-

-

-

-

30.00

960.00

13.14

13.14

24.60

787.20

21.55

-

-

-

21.56

22. Tanasijczuk
Iwan

-

-

-

30.00

1.110.00

14.19

14.19

23. Hrymaluk
Iwan

-

-

-

70.00

2.240.00

30.66

30.66

40.00

2.320.00

53.76

-

-

-

53.76

-

-

-

16.00

512.00

7.01

7.01

26. Maksymiuk
Wasyl

30.00

960.00

26.28

-

-

-

26.28

27. Hubczuk
Petro

58.17

3.315.69

77.13

-

-

-

77.13

28. Gertner
Leizor

70.00

2.240.00

61.32

-

-

-

61.32

29. Matkowski
Francisek

17.00

544.00

14.89

17.47

559.04

7.65

22.54

20. Belmega
Fedor
21. Popiuk
Michal

24. Breger
Salamon
25. Popper
Natan
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30. Kukurudza
Aleksander
31. Zarz. Las.
Baworowskiego
32. Katz
Salamon
Razem

16.00

512.00

14.02

-

-

-

14.02

4.393.00 140.576.00

3.848.27

-

-

-

3.848.27

10.00

230.00

7.14

7.14

17.091.17 603.647.61 15.993.01 693.50 22.320.20 304.99 16.298.00

Kosów, dnia 31 grudnia 1933 r.
Komisarz polski:					
Inż. Hubich						

Komisarz rumuński:
Inż. Friser

Do protokołu Nr VI z dnia 6 maja 1933 r.
Delegat polski:					
Inż. Jan R. Tyrała					

Delegat rumuński:
Inż. Jean Bușilă21

Tabela 2. Ilości drewna spławionego na Czeremoszu w 1932 roku według załączonych
rachunków końcowych po stronie rumuńskiej (słownictwo oryginalne).
Nr
kart.

Imię
i nazwisko
właściciela
drzewa

1. Frații
Adlersberg
2. Dawid Aron

Drzewo materjałowe
Ilość
drzewa
m3

m3
km

22.435 1.301.729

Taksa
w
lejach

Drzewo opałowe
Ilość
drzewa
m3

Taksa
w
lejach

m3
km

Należąca
się taksa
spławowa
w lejach

585.077.15

-

-

585.077.15

-

-

4.967.04

312

9.048

4.967.04

3. Dawid Beno

534

23.649

11.358.33

-

-

11.358.33

4. Freier Fischel

374

10906

5.975.08

-

-

5.975.08

5. Hucbner
Maniu

386

11.194

6.145.12

-

-

6.145.12

6. Krauthammer
Markus

120

3.480

1.910.40

-

-

1.910.80

7. Kurzberg
Mechel

65

1.885

1.034.80

-

-

1.034.80

8. Kliper Dawid

43

2.408

1.090.91

-

-

9.866.24

752

15.792

9.866.24

-

-

1.504.47

9. Landwehr
Jakob

21
CNAH, Zespół Ministerul Lucrărilor Publice-Consiliul Tehnic Superior, Comisia RomânoPolonă a Ceremuşului, teczka nr 717 (227)/1932, k. 11 i 12.

98

DOREL MARC

10. Laufer Jossel

141

11. Lecker Jossel

248

1.974

1.504.47

-

-

3.253.76

5.208

3.253.76

-

-

57.275

31.442.00

-

-

31.442.00

48

1.287

727.41

-

-

727.41

14. Petraszczuk
Jurii

482

12.722

[…]

[…]

[…]

……..

15. Rosnberg
Samuel Leib

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

……….

16. Scharf Chaim

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

……….

17. Dawid

303

[…]

[…]

[…]

[…]

……….

18. Izaak a lui
Solomon

201

11.859

5.310.42

-

-

5.310.42

19. Klara

4.956

333.872

145.451.32

97

20. Lotti

391

17.776

8.477.67

-

-

8.477.67

63

4.158

1.818.81

-

-

1.818.81

22. Moszko

417

27.068

11.877.81

-

-

11.877.09

23. Ozjasz

102

2.142

1.338.24

-

-

1.338.24

1.600

444.361

24.758.35

-

-

24.758.35

216

14.850

6.443.82

-

-

6.443.82

3.829

289.839

123.536.98

-

-

123.536.98

503

17.140

8.901.31

-

-

8.901.31

80

1.680

1.049.60

-

-

1.049.60

12. Neuman Aba
13. Pariuk
Onufrij

21. Ludwik

24. Shnapp
Mozses
25. Singer Jossel
26. Segall
Boruch
27. Wald Mendel
28. Winnickki
Oswald
Razem

1.975

42.147 2.315.291 1.053.540.04

8.075 1,687.20

147.138.52

456 36.005 7.610.67 1.061.150.71

Wyżnica, dnia 31 grudnia 1932 r.
Komisarz polski:					
Inż. Fr. Hubich m.p.					

Komisarz rumuński:
Inż. Friser

Do protokołu Nr VI z dnia 6 maja 1933 r.
Delegat polski:					
Inż. Jan R. Tyrała					

Delegat rumuński:
Inż. Jean Bușilă22

22
CNAH, Zespół Ministerul Lucrărilor Publice-Consiliul Tehnic Superior, Comisia RomânoPolonă a Ceremuşului, teczka nr 717 (227)/1932, k. 14.
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Fragment mapy Polski z okresu międzywojennego z zaznaczonym obszarem przygranicznym
polsko-rumuńskim.

Mapa spływów Czeremoszem w 1923 roku, źródło: CNAH, Zespół Ministerul Lucrărilor Publice-Consiliul Tehnic Superior, teczka 160/1923, k. 126.
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Fragment projektu przebudowy tamy na potoku Pârcălab, źródło: CNAH, Zespół Ministerul Lucrărilor Publice, Direcţia Apelor, teczka 1031/1936, k. 119.

Fragment z podpisami projektantów projektu przebudowy tamy na potoku Pârcălab, źródło: ANIC,
Zespół Ministerul Lucrărilor Publice, Direcţia Apelor, teczka 1031/1936, k. 119.
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Flisacy z charakterystycznymi narzędziami; foto Adolf Chevalier, fotograf Rumuńskiego Domu
Królewskiego, źródło: http://imagoromaniae.ro/imagini/pluta%C5%9Fi-pe-bistri%C5%A3a.html
(dostęp 30.08.2020).

Podróż tratwą po Czeremoszu, źródło: http://www.monitoruldedorna.ro/wp-content/uploads/2016/02/
plutarit_bucovina_3.jpg (dostęp 30.08.2020).
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LISTY KSIĘDZA BISKUPA MICHAŁA KUZIEMSKIEGO.
ŹRÓDŁA DO POZNANIA HISTORII
GRECKOKATOLICKIEJ DIECEZJI CHEŁMSKIEJ
W LATACH 1868–1871. CZĘŚĆ 1
Abstract
Letters of Bishop Michał Kuziemski. Sources Which Allow to Examine the History
of Greek-Catholic Diocese of Chełm in the Years 1868-1871. Part I
The basic part of this article consists of the letters of Bishop Michał Kuziemski, ordinary of the
Greek-Catholic Diocese of Chełm in the years 1868-1871 to the Apostolic Nuncio in Vienna, Cardinal
Mariano Falcinelli. This correspondence, written in Latin and Italian, was published by Father Luigi
Glinka in his book Diocesi Ucraino Cattolica di Cholm (Rome 1975). It contains unknown accounts
presenting in detail the religious situation and the fate of the Uniate Church on the eastern borderland
of the Kingdom of Poland in the period of intense Russianization after the fall of the January Uprising until the closing down of the diocese in 1875. The letters tell us on the one hand about Bishop
Kuziemski’s struggle to preserve national identity of the Ukrainian Greek-Catholic Church, free from
“Latinisms” and “Polonisms”, and on the other hand – about its unsuccessful defence against getting
completely absorbed by the Russian Orthodox Church. That process concerned the questions of liturgy, religious architecture, church structures, the clergy, education and religious practices executed
by the faithful in the diocese entrusted to the Bishop’s care. Translations of 15 letters, constituting
the first part of a planned full monograph, have been preceded by the author with a short outline of
the history of the Diocese of Chełm and a more extensive biography of Bishop Michał Kuziemski.
Keywords: Bishop Michał Kuziemski, Cardinal Mariano Falcinelli, Cardinal Giacomo Antonelli,
the Holy See, Pope Pius IX, Greek-Catholic Diocese of Chełm, Rev. Józef Wójcicki, Rev. Marceli
Popiel, Minister Dmitry Tolstoy, Governor Stepan Gromeka, “purification” of the Uniate rite
Słowa kluczowe: Biskup Michał Kuziemski, Kardynał Mariano Falcinelli Antoniacci, Kardynał Giacomo Antonelli, Stolica Apostolska- Papież Pius IX, greckokatolicka diecezja chełmska, ks. Józef Wójcicki, ks.
Marceli Popiel, minister Dmitrij Tołstoj, gubernator Stiepan Gromeka, „oczyszczanie” obrządku unickiego.
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Wstęp
Celem artykułu jest prezentacja korespondencji – 15 listów biskupa chełmskiego ks. Michała Kuziemskiego, kierowanych do Stolicy Apostolskiej. Ich walor
tkwi nie tyle w stylu czy języku, ile w ciekawym i dość szczegółowym opisie
sytuacji diecezji chełmskiej w XIX w. To nieznane źródło pozwala zrozumieć
istotę procesu „oczyszczania” unickiego obrządku, szczególnie z naleciałości
liturgii łacińskiej, oraz sedno narastającego konfliktu zarówno w relacjach z duchowieństwem prawosławnym i rzymskokatolickim. Biskup Kuziemski wyraża
w nich pragnienie reformy, ale tylko i wyłącznie wewnątrz i w ramach wspólnoty
ze Stolicą Apostolską. Historia jego życia pokazuje, że powyższe starania prowokują i ostatecznie prowadzą do odwołania go z funkcji ordynariusza chełmskiego.
Diecezja chełmska pod rządami filorosyjskiego biskupa Marcelego Popiela dość
szybko została wcielona w struktury Moskiewskiego Kościoła Prawosławnego
i zniknęła z mapy administracyjnej Kościoła unickiego1.
Podstawą do opracowania niniejszego tematu stała się antologia listów księdza
biskupa, nuncjusza papieskiego w Wiedniu, carskiego gubernatora i innych postaci
zaangażowanych w organizację, tworzenie bądź działania destruktywne wobec
diecezji chełmskiej obrządku greckokatolickiego. Całość korespondencji znajdujemy w załączniku do książki O. Luigiego Glinki pt. Diocesi Ucraino Cattolica
di Cholm [Diecezja ukraińsko-katolicka w Chełmie], opublikowanej w Rzymie
w 1975 roku. Ze względu na to, że publikacja jest trudno dostępna i bardzo rzadko
wykorzystywana w historiografii polsko- i ukraińskojęzycznej, zdecydowano się
zwrócić uwagę na źródła w niej zamieszczone.
Listy te są owocem poszukiwań autora m.in.: w tajnym archiwum watykańskim,
w archiwach nuncjatury w Wiedniu, w dokumentach oficjalnych Stolicy Apostolskiej
„Acta Sanctae Sedis” oraz w zbiorach rzymskich dokumentów Zakonu Ojców Bazylianów. Autor do krótkiego dzieła natury historycznej dołącza 45 listów o różnej
charakterystyce: 39 listów to pisma o tematyce kościelnej, 6 listów to korespondencja prywatna, o sprawach świeckich. Trzydzieści listów jest napisanych w języku
łacińskim, osiem w języku niemieckim, pięć w włoskim, jeden po francusku.
Większość opublikowanych listów (22) to korespondencja między biskupem
Michałem Kuziemskim a nuncjuszem apostolskim w Wiedniu ks. abp. Mariano
Falcinellim. Kolejnych osiem to wymiana poglądów pomiędzy konsulem austriackim w Warszawie a ministrem spraw zagranicznych w Wiedniu. Pozostałych
dziewięć listów to korespondencja biskupa Kuziemskiego z papieżem Piusem
IX, Sekretarzem Stanu Stolicy Apostolskiej kard. Giacomo Antonellim, a także
z przedstawicielami władzy caratu rosyjskiego.
W poniższym artykule, stanowiącym pierwszą część całościowego opracowania, opublikowanych zostaje piętnaście listów biskupa Kuziemskiego, z których
1

Wszystkie postacie, pojawiające się w edycji listów, zostały objaśnione w części zasadniczej.
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zdecydowana większość obejmuje dialog prowadzony z nuncjuszem Falcinellim,
w okresie od wyboru na katedrę chełmską, tj. od 18 października 1867 do dnia 17
marca 1870 roku. Obszerny list nr 12, tj. szczegółowy raport biskupa Kuziemskiego
do rządu rosyjskiego z działalności za lata 1868–1869, to bogactwo wiedzy o losach
diecezji chełmskiej. Autor niniejszej edycji przetłumaczył piętnaście pierwszych listów
według porządku chronologicznego z języka włoskiego i łaciny. Dalsza część źródła
jest w opracowaniu.
Z treści listów wynika, że historia gorliwego i zaangażowanego biskupa unickiego Michała Kuziemskiego wpisuje się w politykę Imperium Rosyjskiego,
niechętnie nastawionego zarówno do łacinników, jak i unitów, dążącego do inkorporacji chełmińskich unitów do wyraźnie związanego z Caratem Kościoła
prawosławnego. Napięcia i radykalne dążenia rządu wzmogły się jeszcze bardziej
w konsekwencji wybuchu powstania styczniowego. Mimo intensywnych, rozlicznych zabiegów biskupa Kuziemskiego, nie udało się zatrzymać procesu likwidacji
w 1875 r. ostatniej unickiej diecezji chełmskiej.
Listy pisane po łacinie i po włosku charakteryzują się prostym stylem i są poprawne gramatycznie. Widoczne są naleciałości łaciny średniowiecznej. Posługiwano
się językiem technicznym kurii rzymskiej, nie w pełni trafnie przełożonym na standardy hierarchii Kościoła unickiego, języka opartego bardziej na kulturze greckiej
i wschodniosłowiańskiej. W strukturze tekstu pojawiają się różnorakie neologizmy czy
makaronizmy, przejęte z języka włoskiego. I choć daleko tym tekstom do klasycznej
łaciny Cycerona, czyta się je w sposób łatwy i przejrzysty. Nie odnotowano żadnych
rażących błędów natury gramatycznej. Język listów świadczy o solidnym wykształceniu autora w dziedzinie nauk klasycznych, w czasach, w których języki – greka
i łacina – były standardem ówczesnego szkolnictwa, podstawą wykładów w gimnazjach
i innych ośrodkach edukacji młodzieży. Także Rosja nie odstawała od innych narodów
w dobrej znajomości języków klasycznych czy neoromańskich, nie tylko ze względów
technicznych, ale i dobrze rozumianej ogłady w kręgach arystokracji.
1. Greckokatolicka diecezja chełmska w latach 1868–1871
Diecezja chełmska istniała od 1596 do 1875 r.2 Obejmowała wąski, pograniczny pas wschodnich obszarów Królestwa, od Biłgoraja na południu, po
2
Zob. szerzej: W. Kołbuk, Duchowieństwo unickie w Królestwie Polskim. 1838–1875, Lublin
1992; idem, Unia kościelna w Królestwie Polskim w XIX w., w: Polska – Ukraina. Tysiąc lat sąsiedztwa, t. 2, red. S. Stępień, Przemyśl 1994, s. 131–139; idem, Kościoły wschodnie na ziemiach dawnej
Rzeczypospolitej. 1772–1914, Lublin 1992, s. 136–145; idem, Kościoły wschodnie w Rzeczpospolitej około 1772 roku, Lublin 1998, s. 297–311; J. Lewandowski, Na pograniczu. Polityka władz
państwowych wobec unitów Podlasia i Chełmszczyzny. 1772–1875, Lublin 1996 (tam zob. pełną
bibliografię); W. Osadczy, Święta Ruś. Rozwój i oddziaływanie idei prawosławia w Galicji, Lublin
2007, s. 205–234); Br.Ch. (B. Chlebowski), Chełm (w tym: Biskupstwo chełmskie ruskie), w: Słownik
geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich – dalej: SGKP, t. I, Warszawa 1880,
s. 557–558. Bogatym przyczynkiem do poznania historii diecezji jest niżej zamieszczony List nr 12.
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Augustów na północy. Ostatecznie składała się z 12 dekanatów, ok. 260 parafii,
w tym ponad 200 tys. wiernych. Funkcjonowało ok. 280 cerkwi, w których
posługiwało ok. 200 duchownych unickich. Po klęsce powstania styczniowego
nastąpił w Królestwie Polskim wzmożony proces rusyfikacji, który objął wszystkie dziedziny życia, w tym także politykę wyznaniową. Władze rosyjskie dążyły
do ograniczenia katolicyzmu, w tym też Kościoła greckokatolickiego i poszerzenia wpływów prawosławia. Dotyczyło to w szczególności wschodnich partii
Królestwa, w której władze zaborcze unicką ludność utożsamiały z Rusinami.
Zerwanie konkordatu ze Stolicą Apostolską przez Rosję w 1867 r. pozwoliło carowi w pełni decydować o polityce wyznaniowej wobec ziem polskich. Na mocy
ukazów cesarskich, bezpośrednio po powstaniu, masowo likwidowano klasztory
katolickie, m.in. bazylianów. Petersburgowi podporządkowano duchowieństwo
katolickie. Od władz państwowych uzależniono administrację diecezjalną, m.in.
od 1866 r. konsystorz chełmski. W 1868 r. podporządkowano Zarząd Wyznania Greckokatolickiego Ministerstwu Oświecenia Publicznego w Petersburgu,
oberprokuratorowi synodu prawosławnego hr. Dymitrowi Tołstojowi. Władze
decydowały o wyborze proboszczów, podziale terytorialnym dekanatów i statusie
materialnym duchowieństwa. Kapitułę diecezjalna zamieniono na „sobornoje”
(katedralne) duchowieństwo, a konsystorz uniezależniono od biskupa. Zmierzano
do „oczyszczania” obrządku liturgicznego, tj. usuwania elementów łacińskich
i polskich. Żądano wygłaszania kazań w języku rosyjskim. Dla przyśpieszenia
tego procesu do diecezji chełmskiej sprowadzano specjalnie werbowanych duchownych unickich z Galicji. Tym poczynaniom przeciwstawiał się Jan Mikołaj
Kaliński – unicki biskup nominat chełmski w latach 1863–1866, za co został
zesłany do Wiatki (obwód kirowski w Tatarstanie), gdzie zmarł. Władze rządowe powierzyły zarząd diecezją chełmską ks. Józefowi Wójcikowi – oficjałowi
konsystorza. Mimo gorliwości ks. Wójcickiego (wprowadził w diecezji język
rosyjski jako urzędowy) i uległości wobec mocodawców warszawskich, jego
administrowanie traktowano jako tymczasowe.
Po odrzuceniu przez Rzym kandydatur do biskupstwa ks. J. Wójcickiego i ks.
M. Popiela, obie strony zgodziły się na osobę kanonika lwowskiego ks. Michała
Kuziemskiego. Przyszło mu władać diecezją w niezwykle trudnych warunkach,
przy coraz silniejszej presji władz rosyjskich, szczerej chęci zachowania lojalności
wobec Stolicy Apostolskiej i pragnieniu stworzenie wolnego od wpływów obcych,
narodowego, ruskiego Kościoła unickiego. W tym położeniu towarzyszył mu
zawsze wierny lud i nieliczna (jak przyszłość pokazała) oddana sprawie część
duchowieństwa. Ostateczna likwidacja przez władze rosyjskie unickiej diecezji
chełmskiej i włączenie jej do Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej nastąpiło 11(23)
maja 1875 r.
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2. Michał Kuziemski [Mychajło Kuzemśkyj] (1809–1879) – biskup unicki
diecezji chełmskiej [1868–1871]3
2.1. Droga do kapłaństwa i biskupstwa
Urodził się 8 (20) listopada 1809 r. w Szybaline, w rodzinie ks. Eustachego
i Anny z Domczewskich. Wywodził się z bardzo szlachetnej rodziny kapłańskiej,
od wieków zamieszkałej w Szybalinie pod Brzeżanami. W Brzeżanach ukończył
gimnazjum. Kolejno był alumnem Seminarium Dreckokatolickiego we Lwowie,
jednocześnie studiował teologię i filozofię na Uniwersytecie Franciszka I we
Lwowie.
Święcenia kapłańskie przyjął w 1833 r. Po studiach teologicznych zwrócił
uwagę metropolity lwowskieego Michała Lewickiego, który uczynił go swoim
sekretarzem. Widział w nim przyszłego dygnitarza cerkiewnego, dlatego zalecał
mu celibat. Kuziemski ożenił się z córką księdza Marią Siczyńską i po święceniach
objął administrację parafii w Załoźcach koło Zborowa. Miał jedną córkę Zofię. Po
śmierci małżonki wyjechał w 1836 r. do Lwowa.
We Lwowie został penitencjariuszem przy katedrze św. Jura. Po roku był
kanclerzem w konsystorzu metropolitarnym, a w 1842 r. zasiadał w kapitule
lwowskiej jako prałat-scholiarcha. W 1856 r. awansował w kapitule do godności
prałata kustosza, a w roku 1865 został archidiakonem kapitulnym, wikariuszem
generalnym i oficjałem metropolitarnym. Po śmierci sufragana Iwana Bocheńskiego (zm. w 1857 r.) zarządzał całą archidiecezją. Myślał o sufraganii lwowskiej,
a w perspektywie o stanowisku metropolity halickiego. Zaangażowany był w dzieło
przebudowy katedry św. Jura.
Zajmował się szkolnictwem i budowaniem sieci ludowych szkół parafialnych
z językiem rosyjskim jako językiem nauczania. Przyczynił się do unarodowienia
programu edukacyjnego. Dzięki jego zabiegom opracowano i wprowadzono ruskie
podręczniki i dobrano odpowiednią kadrę nauczycielską. Położył ogromne zasługi
dla rozwoju szkolnictwa ukraińskiego w Galicji, za co otrzymał komandorię orderu
Franciszka Józefa.
W czasie Wiosny Ludów Kuziemski nazywany był przez niektóre ukraińskie
ugrupowania „sercem Rusi Halickiej”4. Wraz z późniejszym metropolitą lwowskim
Grzegorzem Jachimowiczem stał na czele Głównej Rady Ruskiej, proklamującej
3
Opracowano na podstawie: W. Kołbuk, Duchowieństwo unickie, s. 75, 142; J. Lewandowski,
Na pograniczu, s. 144; W. Osadczy, Święta Ruś, s. 222, przypis 65; J. Kania, Kuziemski Michał,
w: Encyklopedia Katolicka(dalej: EK), t. 10, Lublin 2004, s. 283; Kuziemski Michał, w: Wielka
Encyklopedia Powszechna PWN (dalej: WEP PWN), t. 15, Warszawa 2003, s. 245; T. Śliwa, Ks.
Michał Kuzimski – ostatni chełmski biskup unicki (1868–1871) – referat wygłoszony w dniu 29 IV
2017 r. podczas uroczystości wręczenia Aktu Honorowego Członkowstwa Towarzystwa Przyjaciół
Nauk w Przemyślu ks. dr. Tadeuszowi Śliwie [niepublikowany]; M. Melnyk, Zapomniany Michał
Kuziemski, w: https://zbru.eu/node/19004 [dostęp 20.02.2020].
4
W. Osadczy, Święta Ruś, s. 222, przyp. 65.
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jedność Rusi austriackiej z zresztą ziem ukraińskich pod władzą Rosji jako odrębnego narodu słowiańskiego. Później, jako przewodniczący Rady, doprowadził
do zwołania we Lwowie zjazdu ruskich uczonych. Za zasługi na polu nauki został
mianowany członkiem Rady Naukowej w Wiedniu. Założył Macierz Halicko-Ruską, był też inicjatorem budowy Narodnego Domu we Lwowie.
Kuziemski był ulubieńcem ruskich patriotów i uchodził za największy autorytet
w sprawach narodowych, zasłużył się na niwie odrodzenia narodowego Rusinów
w Galicji. Sprawował funkcję radcy namiestnictwa galicyjskiego. Został wybrany
na posła do Sejmu Galicyjskiego we Lwowie oraz parlamentu w Wiedniu. Kiedy
w 1859 r. namiestnik Agenor Gołuchowski planował wprowadzić alfabet łaciński
do piśmiennictwa ruskiego w Galicji, Kuziemski zdecydowanie wystąpił w obronie
cylirycy. Car Aleksander II z okazji tysiąclecia działalności misji Cyryla i Metodego
wyróżnił galicyjskiego kanonika orderem św. Anny.
2.2. Bp Michał Kuziemski w diecezji chełmskiej
Do objęcia biskupstwa chełmskiego zachęcał Kuziemskiego metropolita lwowski
Spirydon Litwinowicz. Kuziemski był wdowcem, nie było więc przeszkód do nadania mu godności biskupiej. Władzom rosyjskim był znany z kręgu „świętojurców”5
oraz ze zdecydowanie antypolskiej postawy, i to być może zaważyło na powołaniu
go do Chełma. Jak sam mówił „cały swój wiek walczyłem z latynizmem i polonizmem”6. Był najlepszym kandydatem na biskupstwo chełmskie, jednocześnie był
też potrzebny Kościołowi Rusi Halickiej. Delegat ministra Tołstoja spotkał się we
Lwowie z kanonikiem Kuziemskim i po spotkaniu polecił jego kandydaturę księciu
Czerkawskiemu. W ten sposób kandydatura Kuziemskiego została wytypowana przez
rząd rosyjski na stolicę biskupią w Chełmie. W Petersburgu był pamiętany jako aktywny obrońca cyrylicy podczas prób wprowadzenia alfabetu łacińskiego w Galicji.
Po pochlebnej opinii metropolity lwowskiego został zaakceptowany przez władze
kościelne w Rzymie i zgłoszony do władz rosyjskich. W tym względzie doszło też
do porozumienia między Rzymem a Petersburgiem. Kiedy Rosyjski Święty Synod
zgodził się na kandydaturę Kuziemskiego, cesarz z zadowoleniem ją przyjął. Pius IX
prekonizował Kuziemskiego na biskupa chełmskiego na tajnym konsystorzu 22 VI
1868 r. Przed przyjęciem sakry biskupiej przyszły biskup spotkał się w Warszawie
z carem rosyjskim, a także odbył podróż do Rzymu. Konsekracji w dniu 22 VIII 1868
r. dokonał metropolita lwowsko-halicki abp Spirydion Litwinowicz w katedrze św.
Jura. Po konsekracji we Lwowie ks. bp Michał Kuziemski objął zarząd nad diecezją
greckokatolicką w Chełmie. Nie brak opinii, że Kuziemski traktował biskupstwo
chełmskie jako drogę do mitry metropolity lwowsko-halickiego lub przynajmniej
5
Świętojurcy – ukraińskie ugrupowanie polityczne działające we Lwowie w połowie XIX w. przy
wsparciu duchownych unickich. Reprezentowali opcję staroruską, antypolską. Jego nazwa wywodzi
się od katedry św. Jura. Zob. Świętojurcy, WEP PWN, t. 27, Warszawa 2005, s. 87.
6
W. Osadczy, Święta Ruś, s. 222, przyp. 66.
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władyki przemyskiego7. Nosił się z nierealnym wówczas zamiarem przywrócenia
zwierzchnictwa metropolii halickiej nad eparchią chełmską.
Sto tysięcy wiernych witały nowego biskupa w Chełmie, a wśród nich także
członkowie Komitetu Urządzającego, gubernatorzy, naczelnicy powiatów i komisarze włościańscy. Przedstawiciele władz oczekiwali od Kuziemskiego, podobnie
jak część duchowieństwa (szczególnie z Galicji) podjęcia akcji „oczyszczania”
obrzędów i zjednoczenia unitów z panującym wyznaniem, a ludność i większość
duchowieństwa miejscowego chciała w nim widzieć obrońcę obrządku greckokatolickiego przed zakusami rządu. Powiernikiem i sekretarzem bp. Kuziemskiego
został ks. Emilian Bańkowski8.
Bp Kuziemski starał się zachować tradycję unijną, przeciwstawiał się latenizacji i moskiewskiemu prawosławiu. Podobnie jak i inni patrioci ze stronnictwa
staroruskiego, nie ukrywał swoich rusofilskich sympatii. Potwierdził zarządzenia
„pseudoadministratora” ks. Wójcickiego i egzekwował wygłaszanie kazań po
rosyjsku lub „małorusku” nawet w powiatach augustowskim i sokołowskim,
gdzie ludność unicka znała tylko język polski. Sam używał tylko rosyjskiego lub
ukraińskiego. Grekokatolikom, którzy odbywali służbę wojskową, polecił, aby
korzystali z posług duchownych prawosławnych, a nie jak dotychczas z księży
katolickich obrządku łacińskiego. W przeciwieństwie do ks. Wójcickiego, nie
korzystał z pomocy władz świeckich, czym wywołał niezadowolenie gubernatora
siedleckiego Gromeki, kontynuując na własną rękę „oczyszczanie” obrządku.
Był zwolennikiem usunięcia z Kościoła unickiego elementów pochodzenia
łacińskiego, sprzecznych z duchem nabożeństwa Kościoła Wschodniego. Jako
gorliwy patriota ruski, z Galicji przyniósł zapał do walki z Polakami. Nakazał
usunięcie organów, zabronił odprawiania nabożeństw różańcowych i godzinek
oraz przynależności do bractw pobożnościowych w kościele łacińskim. Co do
ławek w cerkwiach, monstrancji, dzwonków, przyklęknięć – chciał, aby o ich
użyteczności w świątyniach rozstrzygnął synod prowincjalny Cerkwi unickiej.
Ograniczył kontakty kleru unickiego z duchowieństwem łacińskim. Pod koniec
1868 r. wydał zarządzenie, aby dokonać spisu unitów, którzy przeszli na obrządek
łaciński, w celu ich przywrócenia (przy pomocy władz) do unii, z wyłączeniem
tych unitów, którzy przystąpili do kościoła prawosławnego.
Nie zdradzał zamiarów przekształceń w kierunku prawosławia. Oparł się naciskom i nie mianował swoim sufraganem ks. Marcelego Popiela, popieranego przez
władze carskie. Władze miały mu za złe, że złożył hołd relikwiom św. Jozafata i że
utrzymywał kontakty z polską arystokracją. Kuziemski był szczerze przywiązany do
Stolicy Apostolskiej. Pisano o nim: „[...] był to prawdziwy biskup unicki – katolik
J. Lewandowski, Na pograniczu, s. 111–112.
Ks. Emilian Bańkowski (1830–1891) – profesor prawa kanonicznego, w latach 1863–1871 sekretarz konsystorza i biskupów: J. Kalińskiego i M. Kuziemskiego. Autor wspomnień Ruś chełmska od
czasów rozbioru Polski (Lwów 1887). Zob. J. Lewandowski, Na pograniczu, s. 55, przyp. 72, s. 103.
7
8
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nieposzlakowany, wiernie uległy Stolicy Apostolskiej”9. Sam odprawiał, na wzór
łaciński, ciche msze święte, a w cerkwi w Białej pobożnie nawiedzał relikwie św.
Jozafata. Dla ujednolicenia wprowadził we wszystkich świątyniach dzwonienie podczas Mszy świętej. Jednak to nie władze rosyjskie wykazały największy opór wobec
mało zdecydowanych poczynań Kuziemskiego w kierunku drogi do prawosławia, lecz
rodacy – duchowni werbowani z Galicji zaczęli zwalczać wszelkie przejawy „polonizmu” i „latynizmu”. Pousuwali oni w swoich parafiach unickie zwyczaje, wyrażając
chęć szybkiego przejścia na prawosławie. Likwidowali dzwonienie, obchody Bożego
Ciała, wspomnienia św. Jozafata, usunęli monstrancje. Na tym tle powstał spór między
biskupem a konsystorzem, na czele z ks. Marcelim Popielem, który m.in. bojkotował
obchody Bożego Ciała. Biskup negatywnie odnosił się do tych duchownych unickich,
którzy deklarowali chęć konwersji na prawosławie. Napominał ks. Popiela i innych,
którzy otwarcie zmierzali w tym kierunku. W swojej apologii z 1871 r., wystosowanej
do Piusa IX, tak scharakteryzował galicyjskie duchowieństwo:
[...] obsadzili najważniejsze stanowiska, oddali się na usługi rządu, porzucili
obrządki unickie, przyjmując zwyczaje prawosławne, występowali we wszystkim
jako desydenci. Galicjanie gnębią to biskupstwo. Jest ich większość w seminarium
chełmskim, ponieważ w Galicji nie ma dla nich miejsca, tu są więc przyjmowani bez
wyboru. Z wdzięczności prześcigają się w gorliwości i uległości względem rządu10.

Ostatecznie bp Kuziemski, choć przywiązany do unii i kościoła katolickiego,
pod naciskiem władz i otoczenia wprowadzał zmiany liturgiczne. Polecenia, jakie
wydawał, doprowadziły do upodobnienia się liturgii unickiej do prawosławnej.
Żołnierze unici mieli korzystać z posługi duchownych prawosławnych, musiał
znieść święto Bożego Ciała, podczas mszy zarządzono wspomnienie całej carskiej
rodziny (40 osób) z tytułami. Kuziemski, reformując Cerkiew unicką w ruskim
duchu narodowym i pod presją rządu rosyjskiego, przez rugowanie śladów łacińskich i polskich, przygotował grunt do przyszłej zagłady unii. Nie chciał jednak
realizować do końca zamierzeń władzy, aby oficjalnie przyłączyć diecezję do
Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.
20 I 1871 r., m.in. ze względu na zły stan zdrowia, bp M. Kuziemski złożył na
ręce Aleksandra II rezygnację z biskupstwa, którą car przyjął dwa miesiące później. Bez zgody Stolicy Apostolskiej pozostawił diecezję i wyjechał, wywołując
surowy osąd Ojca Świętego i niesmak ludności katolickiej. Jego rezygnacja nie
została zaaprobowana przez papieża; Pius IX uważał go nadal za ordynariusza
diecezji chełmskiej. Bp Kuziemski wyjechał do Galicji, gdzie 5 XII 1879 r. zmarł.
Został pochowany na cmentarzu Łyczakowskim, obrzęd pogrzebowy prowadził
metropolita lwowski J. Sembratowicz.
Ustąpienie bp. Kuziemskiego otwarło drogę do objęcia zarządu diecezji administratorowi Marcelemu Popielowi, wyznaczonemu przez władze rządowe carskim
9

Za: W. Osadczy, Święta Ruś, s. 223, przyp. 70.
Za: W. Osadczy, Święta Ruś, s. 224–225.

10
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ukazem z 3 (15) IV 1871 r. Wbrew oczekiwaniom rządu, represje względem wiernych
nie przyniosły pełnych rezultatów. Spora część unitów, szczególnie na Podlasiu,
nieugięcie pozostawała przy swojej wierze, wykazując świadome przywiązanie do
unii. Ważnym czynnikiem kształtującym religijność ludu było sanktuarium św. Jozafata w Białej, gdzie czcią otaczane były relikwie Świętego. Ostatecznie 11 maja
1875 r. ogłoszono przejście diecezji chełmskiej do Kościoła prawosławnego. Jej
ostatni administrator, ks. Marceli Popiel, został biskupem prawosławnym w Lublinie.
* * *
List 1. Kardynał Antonelli11, Sekretarz Stanu do Nuncjusza Falcinelliego12
Rzym, 18 X 1867
Najjaśniejsza i Szanowna Eminencjo!
Kontynuując myśl z mojego poprzedniego listu, pod tym samym numerem co
obecny, jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie zadane przez Waszą Eminencję
w liście nr 1230. Z powyższym listem Eminencja załączyła kopię listu, otrzymaną
przez Was od ks. biskupa przemyskiego unickiego13, w której mowa jest o święceniach kapłańskich kleryków należących do diecezji chełmskiej, którzy z pewnością
się już prezentowali prałatowi. Powyższa sytuacja przedstawia się jako dość złożona, stąd też zostanie ona przedstawiona do oceny przez Świętą Kongregację14.
Biorąc z drugiej strony pod uwagę fakt, że zgodnie z Waszym zapewnieniem, że
obecny administrator Wójcicki15 nie tylko jest intruzem, ale również człowiekiem
11
Giacomo Antonelli (1806–1876) – włoski kardynał diakon, za pontyfikatu Piusa IX w latach
1848–1876 sprawował urząd Sekretarza Stanu. Zob.: M. Żywczyński, Antonelli Giacomo, EK, t.
1, Lublin 1989, s. 394; Antonelli Giacomo, WEP PWN, t. 2, Warszawa 2001, s. 114; The Catholic
Encyklopedia [on-line] cardinal.fiu.edu/bios1847.htm#Antonelli.
12
Mariano Falcinelli Antoniacci (1806–1874) – kardynał, włoski duchowny, benedyktyn, doktor
praw, dyplomata. W 1863 r. papież Pius IX skierował go do Wiednia na urząd nuncjusza apostolskiego w monarchii austro-węgierskiej. Urząd ten sprawował do 1873 r. Zob.: https://treccani.it/
encyklopedia/mariano-falcinelli-antoniaci – tam literatura.
13
Biskup greckokatolicki diecezji przemyskiej, którym w latach 1860–1867 był Tomasz Polański
(1794–1869). Zob.: T. Śliwa, Polański Tomasz Syrus, w: Polski Słownik Biografczny – dalej: PSB,
t. 27, Lublin 1982, s. 282–283. W latach 1867–1869 administratorem greckokatolickiej diecezji
przemyskiej był abp metropolita lwowski Josyf Sembratowicz (1820–1900). Zob.: A. Zięba, Sembratowicz Józef, PSB, t. 36, Kraków 1995, s. 207–212; W. Rosowski, Sembratowicz Józef, EK, t.
17, Lublin 2012, s. 1389.
14
Święta Kongregacja – Święte Oficjum, działające w latach 1558–1965, najważniejsza z Kongregacji Watykańskich, w 1965 r., za pontyfikatu papieża Pawła VI, przekształcona w Kongregację
Nauki Wiary. L. Adamowicz, Kongregacje Kurii Rzymskiej, EK, t. 9, Lublin 2002, s. 605–606.
15
Ks. Józef Wójcicki [Josif Siemienowicz Wójcicki] (1815–1888) – unicki, następnie prawosławny duchowny. W latach 1855–1875 pełnił urząd oficjała Generalnego Konsystorza unickiej diecezji
chełmskiej. W latach 1866–1868 był zarządcą diecezji. Jeden z organizatorów jej likwidacji. Po
1875 r. był archiprezbiterem prawosławnego soboru w Chełmie. Zob.: W. Kołbuk, Duchowieństwo
unickie, s. 175; J. Lewandowski, Na pograniczu, s. 147; W. Osadczy, Święta Ruś, s. 790.
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wątpliwej wiary, dążącym do schizmy, nie ma cienia wątpliwości, że biskup przemyski
nie może oczekiwać od niego ani prawdziwych zeznań, ani listu dymisyjnego. Z drugiej
zaś strony, biorąc pod uwagę fakt, że J.E. Ks. Bp Kaliński16, mianowany biskupem
chełmskim, obecnie już świętej pamięci, nie mógł nigdy otrzymać w czasie swojej
kadencji pozwolenia od rządu na otrzymanie konsekracji biskupiej i mając do dyspozycji i tak już bardzo niewielką liczbę kapłanów w owej podupadającej diecezji, było
czymś oczywistym, że należało przewidzieć konieczność udzielania święceń, które
ze względu na niewielką odległość i jakość celebracji, warto by było, aby udzielać
przez pośrednictwo autorytetu apostolskiego wymienionego tu biskupa przemyskiego.
Należy zresztą być świadomym, że Administrator to intruz i że rektor Seminarium
został nadany przez rząd i pokazuje dość wyraźnie duże schizmatyckie tendencje17.
I tu znajduje się podstawowe źródło niepokoju, co do jakości formacji tych biednych
młodzieńców, którzy otrzymując złe wychowanie i błędną formację, dopuszczeni do
święceń pomogą rządowi w jego fatalnym planie doprowadzenia owej diecezji do
schizmy.
Nikt inny jak Ojciec Święty, mając ogromne zaufanie do J.E. Ks. Bpa Polańskiego – biskupa przemyskiego, zechciał udzielić mu prawa do udzielania święceń
ww. młodzieńcom, o czym świadczy reskrypt, który Eminencji z tym pismem
dostarczam. Pragnieniem Ojca Świętego jest też, aby Biskup Polański nie używał
powyższego przywileju, jeśli nie jest w stanie udźwignąć w sumieniu ciężaru
osobowości owych kandydatów, zarówno z punktu widzenia ich braków teologicznych, słabej wiary i lekkości obyczajów, jak i problemów natury naukowej.
Proszę Eminencję, aby nie przekazywał biskupowi przemyskiemu cytowanego tutaj reskryptu. Jeśli spodobałoby się Wam, aby dołączyć do niego powyższą
instrukcję, z jej pomocą mógłby poznać jasno intencje Ojca Świętego. Biskup,
nie mogąc zaufać, ze względów powyżej wymienionych, listom, które przywieźli
ze sobą tamtejsi klerycy, powinien sam w sposób, który rozezna jako najbardziej
odpowiedni, zatroszczyć się o potrzebne informacje o obyczajach, prawidłowości
doktryny, a przede wszystkim co do konieczności wyznania przez nich i zachowania jedności z Ojcem Świętym, jako głowy prawdziwego Kościoła ustanowionego
przez Jezusa Chrystusa. Dalej zaś w kwestii koniecznej wiedzy, aby dopuścić
owych seminarzystów do święceń, zgodnie z kanonami Kodeksu Prawa Kanonicznego ww. biskup dla uzyskania pewności, co do ich właściwego przygotowania,
16
Bp Jan Kaliński (1799–1866) – polski prezbiter katolicki obrządku bizantyjskiego. W 1862
r. biskup koadiutor diecezji chełmsko-bełskiej. W 1863 r. objął urząd biskupi, ale ze względu na
sprzeciw władz rosyjskich nie był konsekrowany. Był orędownikiem polskiego charakteru diecezji,
zwolennikiem powstania styczniowego. Został w 1866 r. zesłany do Wiatki, gdzie zmarł. Zob.: J.
Kania, Kaliński Jan, EK, t. 8, Lublin 2000, s. 390–391; W. Kołbuk, Duchowieństwo unickie, s. 136;
J. Lewandowski, Na pograniczu, s. 144; W. Osadczy, Święta Ruś, s. 782.
17
Schizmatyckie tendencje – zmierzanie do wyłamania się spod posłuszeństwa papieżowi jako
głowie Kościoła, zerwania z Kościołem katolickim i odrzucenie, choćby jednego, dogmatu wiary.
Szerzej: T. Śliwa, Dziewięćsetpiędziesięciolecie (1045) rozłamu w chrześcijaństwie, w: T. Śliwa,
Okruchy z historii Kościoła obrządku greckiego, Przemyśl 2017, s. 341–355.
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niech zweryfikuje ich poprzez egzaminy, tak jak w przypadku innych seminarzystów ze swojej diecezji. Dopiero wtedy, gdy wszystkie te sprawy i inne rozezna
w sumieniu, może dopuścić owych kleryków do sakramentu kapłaństwa.
To są fundamentalne wskazówki, jakie należy udzielić biskupowi przemyskiemu. Ponadto Eminencja niech dobrze obserwuje ogromne niebezpieczeństwo,
w jakim znajduje się Kościół chełmski, jedyna diecezja katolicka w rejonie wpływów rosyjskich, coraz bardziej chyląca się ku schizmie. Stąd też powracam żywo
do tego, aby polecać Eminencji to zadanie, aby postępować w sposób rozważny
w angażowaniu przemyskiego biskupa i jeśli Eminencja uzna to za konieczne –
również z unickim arcybiskupem lwowskim18, człowiekiem bardzo energicznym,
aby podjąć właściwe kroki do uratowania od tego wielkiego nieszczęścia.
Z wyrazami największego szacunku Sługa Jego Świętobliwości,
Antonelli. Rzym, 18 X 1867.
List 2. M. Kuzemśkyj do Nuncjusza Falcinelliego

Chełm, 14 XI 1868.

Zwracam się z uprzejmą prośbą, aby jak długo pozostanę w spokoju, obecne
wydarzenia były dla mnie wystarczającym usprawiedliwieniem. Obcy, pochodzący z innego rejonu człowiek, nieposiadający żadnej informacji ani nieznający zwyczajów nowej, małej ojczyzny i otaczających mnie ludzi, widzę oczy
zwrócone ku mnie wszystkich moich diecezjan: katolików obrządku łacińskiego
i niekatolików oraz wyznawców innych obrządków. Powinienem wszystko poddać
bardzo głębokiej refleksji i analizie, zanim podejmę jakiekolwiek działania. Już
przy granicy Królestwa oczekiwany byłem honorowo i z wielką radością przez
urzędników imperium, przedstawicieli kleru i ludu. Przez całą drogę towarzyszyła
mi nieskończona rzesza ludu. Czułem się niczym wódz idący drogą zwycięstwa.
Dnia 5 września wśród ogromnej rzeszy ludu objąłem moją katedrę biskupią
i władzę nad diecezją. Już pierwszego dnia i w dniach kolejnych oddawali mi
homagium19: mężowie różnych zawodów, stanów i godności, księża dziekani,
liczny kler diecezjalny, delegaci ze wszystkich partii, organizacji i stowarzyszeń
znajdujących się na terenie mojej diecezji. Sfinalizowaniem tego okresu stała
się słynna amnestia skazanych ze względu na agresywne zamieszki i działania,
które to uprawnienia miałem dzięki specjalnemu pozwoleniu, nadanego mi przez
władze. Dzisiaj otrzymałem od władz pismo, wydane na moją prośbę, w którym
18
Abp Spirydion Litwinowicz (1810–1869) – greckokatolicki arcybiskup lwowski w latach
1864–1869. Zob. B. Łopuszański, Litwinowicz Spirydion, PSB, t. 17, Wrocław-Warszawa-Kraków
1972, s. 493–494; W. Osadczy, Święta Ruś, s. 784.
19
Homagium – hołd składany przez kler nowemu biskupowi. Zob.: T. Walachowicz, Homagium,
EK, t. 6, Lublin 1993, s. 1164.
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powierzono mi i ułaskawiono ostatnio aresztowanych w Tomaszowie20, których
skazano na zesłanie.
W ten oto sposób, kończąc pierwszy tydzień mojego pobytu, w czasie którego
byłem w stanie spocząć w nocy tylko kilka godzin, rozbłysło światło dnia niedzielnego i rozpoczęła się uroczystość tytularna21 mojego kościoła katedralnego. Wieść
o moim przybyciu rozniosła się na wszystkie strony, też i z tego powodu, że lud
wierny nie miał od dawien dawna możliwości zobaczenia uroczystej Mszy pod
przewodnictwem biskupa. Ściągnęła więc do Chełma liczna rzesza wiernych, która
według relacji mieszkańców nigdy wcześniej nie była tam widziana. Całowano mi
stopy z pokłonem i gorliwością, gdy wchodziłem i wychodziłem z katedry. Tymi
stopami stawiam stabilne kroki w jedności z Kościołem katolickim, a wcześniej
w zeszłym roku osobiście całowałem stopy Ojca Świętego podczas mojej wizyty
w Rzymie. Zaraz po tym, jak się zainstalowałem, przybyłem do Najjaśniejszego
i Wszechmogącego Władcy do Warszawy, pragnąc oddać mu homagium, po
wcześniejszej wizycie ministra edukacji do Chełma.
Przybycie do Chełma Szanownego Pana Tołstoja22, ministra edukacji, któremu
według najnowszego dekretu przyznane zostały zawłaszczone dobra Kościoła
greckokatolickiego, zaniepokoiło mnie bardzo. Były prowadzone liczne i poważne
działania dotykające mojego seminarium i diecezji.
Po tych wydarzeniach całą moją uwagę skoncentrowałem na codziennych sprawach
diecezjan. O, ja nieszczęśnik!!! Cóż nowego mogę tu wprowadzić? Rada zarządzająca
sprawami diecezji nic nie robi, kapituła23 w rozsypce, kler bez żadnej opieki ze strony
diecezji, co więcej – służący swoim własnym interesom, a nie Duchowi Kościoła
Świętego. Jedyne i całe moje pocieszenie odnalazłem w tym prawdziwie radosnym
doświadczeniu, że bez względu na swoje przyczyny, kler i lud miejscowy jest bardzo
mocno związany z Kościołem katolickim. W porządkowaniu i tworzeniu dzieł diecezjalnych nie odnajduję zbyt wiele przeszkód nie do pokonania. Otoczony nadal ludźmi
nie z mojego nadania, pozostaję sam i jedyny, i zmuszając sam siebie, wykonuję wielką
pracę. Uporządkowawszy wszystkie sprawy domu, reformując całkowicie i integralnie
Radę, aby zajęła się sprawami diecezji, a szczególnie kościelnymi i prawno-kanonicznymi, skierowałem całą moją uwagę ku koniecznym zmianom: formacji seminaryjnej,
studiów teologicznych, kapituły i duchowieństwa. Przygotowania i pierwsze rozmowy już zostały podjęte. W tym samym czasie czyniłem starania, aby zachować swój
Chodzi o obecny Tomaszów Lubelski.
Uroczystość tytularna – uroczystość związana z ingresem biskupa do kościoła katedralnego.
Zob.: W. Partyka, Uroczystość, EK, t. 19, Lublin 2013, s. 1398–1399.
22
Dmitrij Tołstoj (1823–1889) – hrabia, historyk, działacz państwowy, polityk, minister oświecenia publicznego w carskiej Rosji. Zob. L. Bazylow, Historia Rosji, t. 2, Kraków 1983, s. 315, 346,
388–390; Tołstoj Dmitrij, WEP PWN, t. 27, Warszawa 2005, s. 459.
23
Kapituła – kolegium kapłanów powołane przez biskupa przy katedrze, służy radą biskupowi oraz
administruje diecezją w razie jego śmierci. Jej zadaniem jest również sprawowanie bardziej uroczystych
czynności liturgicznych w kościele katedralnym lub kolegiackim. Wypełnia ponadto zadania zlecone jej
przez prawo lub biskupa diecezjalnego. Zob.: L. Adamowicz, Kapituła, EK, t. 8, Lublin 2000, s. 668–671.
20
21
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wpływ na szkoły narodowe i średnie. W tych moich zabiegach znalazłem u władz
serdeczne wsparcie i wysłuchanie; oby Bóg dał im wszelkie potrzebne łaski! Wiem,
że moje nadejście zawiodło oczekiwania wielu; dla niektórych jestem zbyt katolicki,
dla innych za dużo polonizuję, dla innych za dużo rusyfikuję. Nie przejmuję się więc
zbytnio tymi polemikami, służę bowiem mojej własnej intuicji i rozumowi, skierowany
ku Bogu, który zechciał obdarzyć mnie wieloma talentami. W wyznaniu wiary, które
dostarczyłem do rąk Waszej Szanownej Ekscelencji, znajdował się równie mój program, który w sposób otwarty i jasny starałem się wyjaśnić w listach duszpasterskich,
które mój przyjaciel ze Lwowa zobowiązał się przekazać Waszej Ekscelencji. Program
ów polega na tym, aby wzmocnić jedność z Kościołem katolickim, nie umniejszając
niczego i pielęgnując ryt grecki24, zatwierdzony przez Ojca Świętego.
Moim zdaniem, nawet ku sprzeciwom niektórych i zarazem będąc do tego z całego
serca przekonany, rząd nie ma intencji wrogich kościołowi katolickiemu, jak długo
sługa ołtarza nie odda się w służbie rzeczom złym. Istnieją bowiem kapłani, również
w moim obrządku, którzy oddani są Kościołowi katolickiemu, z drugiej zaś strony nie
czerpiąc z dóbr Kościoła, bardzo mocno występują przeciw rządom władzy świeckiej.
Wiele jeszcze rzeczy chciałbym tu opisać, ale ze względu na pełen myśli i tak
absorbujący list, pozwolę sobie za zgodą Waszej Szanownej Ekscelencji udzielić
możliwości dostarczenia Wam w odpowiednim czasie informacji Wam użytecznych, dodając, że choć trochę poukładam sprawy diecezji, mam pragnienie zdania
relacji bezpośrednio Ojcu Świętemu.
Z wyrazami głębokiej czci Waszej Szanownej Ekscelencji sługa uniżony
Mychajło Kuzemśkyj, Biskup Chełmski,
Chełm Dnia 2/14. XI 1868
List 3. M. Kuzemśkyj do Nuncjusza Falcinelliego
Ekscelencjo, Najjaśniejszy Panie!
W końcu z Bożą pomocą przygotowałem moje sprawozdanie z sytuacji diecezji chełmskiej utworzonej w roku 1868, z zatwierdzenia Najjaśniejszego Cesarza25 i Ojca Świętego26 i tego samego dnia 17 podporządkowana administracyjnie
24
Ryt grecki [w Kościele] – wschodni obrządek liturgiczny, starocerkiewno-słowiański, oparty na
liturgii św. Jakuba z Jerozolimy, ze zmianami wprowadzonymi przez św. Bazylego i św. Jana Chryzostoma, stosowany w cerkwiach prawosławnych i greckokatolickich. Słowianie odprawiają liturgię
w języku cerkiewno-słowiańskim. Zob.: J. S. Gajek, Greckokatolicki ryt, EK, t. 6, Lublin 1993, s. 122.
25
Cesarzem był wówczas Aleksander II Mikołajewicz Romanow (1818–1881), cesarz Wszechrusi, król Polski w latach 1855–1881.
26
Pius IX (1792–1878) – papież w latach 1846–1878, błogosławiony Kościoła katolickiego. Występował
w obronie unitów na Podlasiu siłą zmuszanych do przejścia na prawosławie. Przeciwstawiał się rusyfikacji
nabożeństw na ziemiach polskich. Beatyfikował Andrzeja Bobolę i kanonizował Jozafata Kuncewicza.
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strukturom prowincji warszawskiej. Nie wiem w jakich okolicznościach doszło do
takiego umiejscowienia, ale władza prowincjalna bez wątpliwości jest w znacznym
stopniu podporządkowana jedna drugiej.
Mam nadzieję, że Wasza Ekscelencja otrzymała mój list z dnia 10 lutego. Nie
otrzymałem żadnej wiadomości na ten temat, jeśli nie te złośliwe, który wykorzystano
w owym słynnym artykule „Gazety Narodowej” 27, w tym celu, aby zniszczyć zmieniające się zaufanie między mną a rodowitym klerem, który rozpoczął w piękny sposób
proces stabilizacji. Oskarżając mnie o korupcję i wielkie pieniądze otrzymane od rządu,
dochodzą do takiej perfidii, że ów artykuł w nieskończonych ilościach drogą pocztową
wysyłają i tak prowokują niepokój między miejscowymi ośrodkami władzy i mną
samym. Bogu dzięki daremna to była próba nikczemników, podczas gdy mój kler na
własne oczy widzi, że nie posiadam żadnych bogactw domniemanych w powyższym
artykule, i wie, że ja w dniach uroczystych aż dotąd nie ogłaszałem żadnych zarządzeń.
Oto Ekscelencjo, jak dobrze bym miał, gdybym nie wiedział, jak trudne jest
noszenie biskupstwa. Po wielu matactwach w końcu warto dodać, że w moim
kościele archikatedralnym zredukowałem uklęknięcia i dzwonienie dzwonkiem,
które wywodziły się z dekretów pochodzenia galicyjskiego. Nie byłem też w stanie
znieść skandalu, jaki seminarzyści uczynili ludowi mojemu wiernemu w czasie
konsekracji, kiedy lud wierny zginając kolana adorował Najświętsze Ciało Pańskie,
oni na wzór hegelianistów28 pozostawali na stojąco, urażając w ten sposób katolicki
zmysł wiary ludu. Nie było rzeczą zbyt łatwą złamać ich opór, podczas gdy alumni
moi w ten sposób byli nauczani i kierowani przez swoich przełożonych pochodzących z Galicji. Rektorat wzywany przeze mnie do złożenia wyjaśnień bronił się,
że zostało to ustalone przez władze i nic nie mogą na to poradzić. W ten oto więc
sposób musiałem rozpocząć polemikę z władzami, podobnie jak musiałem bronić
autorytetu Rektoratu, który dostarczał samych trudności w tym, co dziś powołał,
co jeszcze wczoraj dawało mu należne wskazania. Osobiście wyciągnąłem spokój
i dobre chęci z tego, że moi alumni w kościele zachowują się podobnie jak alumni
lwowscy w Galicji. Wiadomo więc, że z tego powodu poirytowani duchowni galicyjscy, którzy tworząc moją kapitułę, podnoszą krzyk i nastawiają przeciwko mnie
władzę, aczkolwiek ich krzykami się nie przejmuję, jak długo zmysł katolickiej
wiary wśród ludu wiernego pozostanie zdrowy i nietknięty.
Takie oto więc poruszenia stały się źródłem niepokojów i wymiany myśli między
mną a rządzącymi posiadającymi wielką władzę. Z tych oto dyskusji doszła do mnie
wiadomość, że przedstawiciele władzy podczas pertraktacji dotyczących nominacji
„Gazeta Narodowa” – dziennik lwowski, wydawany w 1848 r. oraz w latach 1862–1915. Głównym redaktorem i wydawcą w latach 1865 do 1885 był Jan Dobrzański. Zamieszczano w nim także
informacje z ziem innych zaborów. Gazeta miała charakter liberalny, demokratyczny, lojalny wobec
Austrii. Proponowała ugodę z Rusinami. Zob. J. Jarowiecki, Prasa lwowska w latach 1864–1918.
Bibliografia, Kraków 2002, s. 192–197.
28
Hegelianiści – zwolennicy hegelianizmu, nurtu filozoficznego G. Hegla, rozpowszechnionego
w Wilnie w XIX w. Zob.: W. Doroszewski, Hegelizm, w: Słownik języka polskiego, t. 3, 1964, s. 43.
27
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na biskupa chełmińskiego, domagali się wyraźnie, aby Stolica Apostolska zezwoliła na oczyszczenie rytu, które to zezwolenie rzeczywiście nadane w ten sposób
zostało utrzymane. O tym układzie dotąd jeszcze nie miałem żadnej wadomości,
ostrzegam, że w tym aspekcie będę gorliwie rządowi przeszkadzał. Wyrażam najwyższy szacunek.
Waszej Ekscelencji Sługa Najniższy

Bp Mychajło Kuzemśkyj
Chełm, 7–19 II 1869.

List 4. M. Kuzemśkyj do Nuncjusza Falcinelliego
Najwyższy i Najczcigodniejszy Panie!
Nie mam żadnego prawa do życzliwości, pomimo to pokornie oczekuję miłosierdzia ze strony Waszej Szanownej Ekscelencji.
Ten list mój będzie krótszy od poprzedniego. Bo też posłał mnie Pan na
okrutną dolę. Przeciążony tytaniczną pracą, prawie wykluczony ze świata katolickiego, walczę w imię Boga, w imię wiary katolickiej i dla Stolicy Apostolskiej,
i nie bezowocnie. Nie interesuje mnie chwała za to, co już zostało zrobione –
niech Panu Bogu będzie miłą ofiarą. Niech wyszuka Wasza Ekscelencja wśród
rosyjskich dzienników i odkryje Wasza Ekscelencja, że nazywają mnie fanatykiem i papistą. Przy pomocy listu mojego lwowskiego przyjaciela zrozumiałem,
że Stolica Apostolska zirytowała się na mój edykt o zachowaniu obrzędu oraz
Wasz artykuł ukazany dnia 28 w „Gazecie Narodowej”. Dopiero gdy wyjaśnię
wszystko Ojcu Świętemu, będę gotowy do zdania mojej relacji Cesarzowi. Pozwolę sobie przypomnieć, że już w moim pierwszym liście informowałem, że
jestem tu sam i w diecezji, którą objąłem, całkowicie pozbawionej wszelkiego
porządku i jakiejkolwiek pomocy i skrępowany, aby zweryfikować, zaaprobować
czy wcielić w życie każde najmniejsze potrzebne działanie. Zamiast pełnego
sprawozdania mogę tylko napisać pośpieszną notkę. Jestem już prawie gotowy
z moim sprawozdaniem dla Cesarza, pozostaje jeszcze napisać list do Ministra29
i Generalnego Gubernatora30, którego nie jestem w stanie napisać jednego dnia.
Z tych też powodów dałem radę przygotować przynajmniej relację dla Stolicy
Apostolskiej.
Punkt drugi. Pragnę uspokoić Waszą Ekscelencję, wyjaśniając, że w omawianym
artykule jedna rzecz w sumie była prawdziwa. Oczywiście, że starałem się zyskać
Wymieniony Minister to Dmitrij Tołstoj.
Generalny Gubernator – zarządzający najważniejszą jednostką podziału administracyjnego
w Imperium Rosyjskim w latach 1775–1917. Ostatnim namiestnikiem Królestwa Polskiego w latach
1863–1874 był hrabia Fiodor Fiodorowicz Berg (1794–1874). Stłumił powstanie styczniowe i prowadził politykę rusyfikacji Polski. Zob.: Ł. Chimiak, Gubernatorzy rosyjscy w Królestwie Polskim.
1863–1915. Szkic do portretu zbiorowego, Wrocław 1999, s. 312.
29
30
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niewielką nieruchomość, położoną nieopodal, należąca ongiś do mojego poprzednika
biskupa Ciechanowskiego31, nie tyle dla mnie, co dla mojej rodziny, i nie z moich środków, lecz ze środków mojej rodziny zdobytych jeszcze na galicyjskiej ziemi. Pozostała
część wsparcia, czyli przyjęte z wdzięcznością dobra od władz rządu, są absolutnie
fałszywe i zmyślone, bez cienia prawdy. Nawet nie zaprzeczam, że jeszcze we wrześniu
złożyłem pokorną prośbę o to, aby poszerzyć fundusz stypendialny biskupa i choć
należało to do moich możliwości, nigdy dotąd nie skorzystałem z tego rozwiązania.
Poza uposażeniem, które również mój poprzednik otrzymywał, nie dostałem żadnego
dodatkowego centa. Oto widzisz Ekscelencjo moją nędzę i polskie kłamstwa.
Bez wątpienia ważniejsze jest oskarżenie, że ponoć miałbym zabronić obchodzić
święto Św. Jozafata32. Bogu dzięki, że owe oskarżenie jest fałszywe. Nigdy nie zabroniłem tego ani poprzez słowa, ani poprzez pisma, nie było takiej sytuacji, nawet mi do
głowy nie przyszło aby znieść to, czy jakiekolwiek inne święto kościoła katolickiego.
Wręcz przeciwnie, zaraz po moim ingresie na katedrę biskupią niektórzy kapłani
pytali mnie, co powinni robić w ramach święta św. Jozafata – choćby dlatego, że było
to najważniejsze święto w ich parafiach. Wypytywali o tą rzecz mnie, a niektórzy
lud wierny. Wszystkim i każdemu z osobna w sposób jasny i konkretny mówiłem
i doradzałem, aby z odwagą aż do końca zachowywali charakter i piękno tego święta.
Świadectwo, że owe oskarżenie jest absolutnie fałszywe oprócz faktu, że owe
święto od starożytnej tradycji aż po dzisiejszy dzień jest obchodzone, bierze się
stąd, że rok wcześniej dochodziły do mnie oskarżenia ze strony reżimu, że jeden albo
drugi kaznodzieja w czasie powyższego święta, porwany niekontrolowanym impetem przeciwko schizmatykom, wypowiadał się w sposób nieprzemyślany i i trudny.
Na takie oskarżenia reżimu zarządziłem wprowadzić okolicznościowe śledztwo, z którego Bogu dzięki wynika, że powyższe oskarżenie jest bezpodstawne
i przesadzone.
Dostojna Ekscelencjo fakty, nie ja, o tym poświadczają. Niech mi wybaczy Wasza
Ekscelencja, że w tak szczery sposób wyrażam swoje zdanie, inaczej nie umiem.
Walka, którą toczę w imię Boga i świętej wiary, mimo że bezkrwawa, to pozostaje bardzo poważna. Liczne są sprawy, których nie mogę w tej korespondencji
umieścić, mimo to ciągle powtarzam, że tę walkę nie z rządem, ale z innymi
elementami aż do końca toczę.
W tym momencie zajmują mnie rzeczy ważniejsze niż zmyślone oskarżenia
i kłamstwa.
31
Bp Ferdynand Dąbrowa-Ciechanowski (1759–1828). Od 1810 r. unicki biskup chełmski,
bazylianin, senator Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. Wprowadził do liturgii pewne
zwyczaje typowe dla Kościoła katolickiego. Był rzecznikiem odrębności unitów. Z jego inicjatywy
powołano instytucję kapituły diecezjalnej i sufraganii, dotowano konsystorz i seminarium diecezjalne.
Zob.: J. Żukowski, Ciechanowski-Dąbrowa Ferdynand, EK, t. 3, Lublin 1985, szp. 462–463; W.
Kołbuk, Duchowieństwo unickie, s. 27.
32
Święto św. Jozafata – wspomnienie liturgiczne w kościele katolickim obchodzone 12 listopada.
Zob.: A. Gorzandt, Mój Święty Patron, Lublin 1986, s. 346–347.
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Został mi oficjalnie zakomunikowany reskrypt Najjaśniejszego Cesarza z roku
1866, który zarządził zawieszenie chełmskiej kapituły. Zgromadzenie Ojców
Bazylianów33 zostało rozwiązane już w roku 1860.
W licznych katolickich szkołach podstawowych mojej diecezji pracują często nauczyciele antykatoliccy. Dokładnie!!! W tym tkwi prawdziwe niebezpieczeństwo dla
katolickiej wiary, nie zaś w kłamliwych polskich dziennikach. Natychmiast w wyżej
przedstawionych sprawach uczyniłem daleko idące postępy, nie powstrzymałem się,
aby ingerować u samego ministra Towarzysza Tołstoja. Te sprawy są tego rodzaju, że
żadna z nich nie może być potraktowana bez odpowiedniej ostrożności. Każdy nacisk
na władze lub zbyt wczesne rozgłoszenie tych spraw mogą zaszkodzić obrotowi
niektórych spraw i zniszczyć moje wysiłki. Jeśli więc Stolica Apostolska uważa, że
moje wysiłki są zbyt mało znane, proszę najpokorniej, aby została mi wykazana moja
niedorzeczność, a ja z synowskim posłuszeństwem przyjmę wszystkie napomnienia.
Oby Bóg dał, zgodnie z moim szczerym pragnieniem w jak najszybszym czasie dać
Waszej Ekscelencji informacje o dalszych moich wysiłkach.
Z wyrazami najgłębszej czci
Sługa pokorny waszej Szanownej Ekscelencji

M. Kuzemśkyj
Chełm 10 II 1869.
Najczcigodniejszemu Szanownemu Księdzu Mariano Falcinelli Antoniacci,
Arcybiskupowi w Wiedniu
List 5. Nuncjusz Falcinelli do M. Kuzemśkiego
Do Czcigodnego Ks. Mychajły Kuzemśkiego biskupa chełmskiego
Wiedeń, 1 III 1869.
W powyższym liście podjąłem odpowiedź na dwa listy Najjaśniejszej Waszmości,
które w minionym miesiącu lutym dotarły do mnie w dniach 10 i 12 lutego. Nie mogę
pozostać obojętnym na poważne trudności, które objawiły się w liście Waszmości,
w sposób zaś szczególny na oskarżenia, które przeciwko Wam w sposób złośliwy
podają do wiadomości publicznej. Raduję się zaś, że sumienie Waszmości, wzmocnione silną wiarą i świętością posługi, pozostało niepokonane. Ten oto ostatni, którego otoczyli wrogowie, nie dał się zastraszyć. Nie z mniejszym duchem satysfakcji
czuję, że jesteście zgodni z wyjaśnieniami Ojca Świętego, które dał w swoim Liście
33
Zgromadzenie Ojców Bazylianów – katolicki zakon obrządku łacińskiego żyjący wg reguły
zakonnej Bazylego Wielkiego. W Europie Środkowo-Wschodniej i w Polsce znany jest Bazyliński
Zakon św. Jozafata. Zakon bazylianów św. Jozafata powstał po podpisaniu unii w Brześciu w 1596
r. Założyli go mnisi prawosławni z terytorium Rzeczypospolitej, którzy uznali zwierzchność papieża. W 1839 r. wszystkie klasztory bazyliańskie w Cesarstwie Rosyjskim zostały zlikwidowane,
a w latach 80. XIX w. zamknięto klasztory również w Królestwie Polskim. Zob. J. Marecki, Zakony
męskie w Polsce. Słownik, Kraków 1997, s. 21–22.
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Pasterskim o zachowaniu obrządku. Z mojej strony mogę zapewnić, że oczyszczenie obrządku dokonane w Waszej diecezji nie prowadzi do żadnych napięć między
Nuncjaturą Apostolską a rządem rosyjskim, a jedynie do rozmów. Pojawiły się więc
fałszywe pogłoski dotyczące tej sprawy. Nie wątpię więc, że Waszmości zostanie
potwierdzone ze strony rosyjskiego rządu to, co Waszmość w swojej duszy przeczuwał. Z pewnością będzie mi bardzo miło, jeśli Waszmość weźmie pod uwagę
odpowiedź, którą swego czasu udzielił rząd Nuncjaturze Apostolskiej, abym mógł
z czystym sumieniem wyrazić moją szczerość władzy. Nie sposób nie pogratulować
Waszmości duszpasterskiego zaangażowania, która potwierdza katolicką wiarę,
kontemplowanie prawa i oczyszcza błędy poprzez odrzucenie obcych doktryn.
Niech Dobry Bóg błogosławi świętym dziełom...
M. Falcinelli, Nuncjusz Apostolski.
Wiedeń
List 6. M. Kuzemśkyj do Nuncjusza Falcinelliego
Czcigodna Ekscelencjo!

Chełm, 28 II 1869

Otrzymałem bardzo oczekiwany list z początku bieżącego miesiąca i pragnę potwierdzić, że jestem niezmiernie umocniony szczerymi słowami w nim zawartymi.
Dzieło ciążące wielce na mnie, które staram się udźwignąć, zajmuje mnie całkowicie.
We wcześniejszych moich listach wspominałem o tym, że udało mi się w moim kościele katedralnym zmniejszyć zwyczaj dużej ilości katolickich przyklęknięć i skłonów, w których lud Boży mniej uformowany widzi duży wyraz katolickości. Klerowi
mojej katedry nakazałem, aby w każdej rzeczy mnie naśladowali, aby wypełniali
natychmiast wszystkie moje wskazania. Nie mogę pozostać bierny, ponieważ z tego
powodu doświadczyłem wielu przykrości, które składam Bogu w ofierze; w Imię Boże
wszystko chętnie zniosę. W tych dniach otrzymałem pismo, w pewnym sensie formalne, w którym kilkakrotnie nadmienia się, że moją nominację biskupią poprzedzono
dogłębnym śledztwem i jasno określono zasady między Waszą Ekscelencją a komitetem Stackelberga34 co do kwestii oczyszczania rytu. Pismo to, lub co więcej memoriał
zapowiedziany przez jednego z gubernatorów, również i mi zakomunikowany przez
autora w sposób przyjacielski, z którego wynika, że władza została zobowiązana do
upublicznienia prowadzonych pertraktacji, co więcej – do szczegółowych obserwacji.
Zostało stworzone, aby dotarło do Najjaśniejszego Cesarza. Jeśli tylko w tej sprawie
rząd będzie miał jakieś idee, zdam relację Waszej Ekscelencji, jak tylko dojdzie do
mnie jakaś wiadomość.
34
Ernst von Stackelberg (1813–1870), rosyjski arystokrata i dyplomata. W latach 1863–1868
rosyjski poseł w Wiedniu, a od 1868 r. w Paryżu. Zob.: https://en.wikipedia.org/wiki/Ernest_Stackelberg.
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Ponieważ moja diecezja położona przy granicy z Rosją, bezpośrednio przylega
do nieunitów35, z tego też powodu również jest z nimi zmieszana i jeszcze bardziej
należy jak najszybciej dokonać pierwszej wizytacji kanonicznej. Postanowiłem
więc sobie rozpocząć wizytacje w pierwszych dniach maja tak, aby z końcem lipca
powrócić do domu i przewodniczyć egzaminom proboszczowskim i seminaryjnym
moich alumnów. W trakcie wizytacji dokonam też konsekracji kościoła.
Z okazji zbliżającego się Jubileuszu posłałem drogą dyplomatyczną list Ojcu
Świętemu. Nie otrzymałem dotąd, od tamtej pory, żadnej odpowiedzi, czy dotarły
one do Rzymu? Czy może w dzisiejszych czasach przesyła się wszystkie sprawy
kościoła greckokatolickiego wcześniej, bo to w Warszawie ustalają, co skierować
do Petersburga, gdzie dostarczane są ministrowi oświaty. W tak wielkim zamieszaniu odkłada się te sprawy na dzień następny.
W tych dniach pozyskałem licznych kapłanów z Galicji, mężczyzn w każdej
mierze gorliwych i katolickich, których rozmieściłem tam, gdzie mogłem. Tak
oto moje siły zostały nieco wzmocnione. Niektórzy z nich dają mi inspirację, czy
może by nie wydawać dziennika katolickiego? Została powołana komisja, której
zostało zlecone rozważyć tę rzecz w sposób dojrzały z każdej strony i jeśli tylko
będą mieć w tym aspekcie jakąś wizję w odpowiednim czasie, mają mi zdać relację.
Z całego serca pragnąłem przybyć do Rzymu na Sobór, aby ucałować stopy
Ojca Świętego, lecz liczne na tej drodze stoją przeszkody i okoliczności, które
pierwsze należy uporządkować, abstrahując od wymogów poważnego i angażującego zadania, które wkrótce ujawni się na skutek podjętej decyzji o wizytacji
kanonicznej w tym rozległym znacznie regionie. Pożądane powinno być rownież
zezwolenie od strony rządu, którego oczekiwać nie mogę, dopóki nie wyznaczę
w części diecezji wizytacji kanonicznej, skoro Najjaśniejszy Pan już pytał się mnie,
czy dokonałem już wizytacji w mojej diecezji. Jest dla mnie rzeczą jasną, że rząd
nie wyda mi zgody na wyjazd do Rzymu, dopóki nie zwizytuję mojej diecezji.
Z tego też powodu na powyższy i wcześniejszy list nie mogę dać jasnej odpowiedzi. W swoim czasie, w przerwie, postaram się Waszej Ekscelencji dać upragnione
wiadomości, póki zajmuje mnie ta rzecz na chwałę Kościoła katolickiego.
Pozostaje z wyrazami szacunku i największej czci.
Sługa uniżony Ekscelencji

Biskup M. Kuzemśkyj
Chełm, 28 III 1869

Najczcigodniejszemu Księdzu Mariano Falcinellii Antoniacci, Arcybiskupowi
ateńskiemu i Nuncjuszowi Apostolskiemu we Wiedniu.

35
Nieunici – wyznawcy wiary greckiej. Inaczej dysydenci, innowiercy, a więc ci, którzy nie
uznali Unii Brzeskiej i zwierzchności papieża. W domyśle – prawosławni.
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List 7. M. Kuzemśkyj do Nuncjusza Falcinelliego

Chełm, 28 VI 1869

Najczcigodniejszy Szanowny Panie!
Powróciwszy z wizytacji kanonicznej, którą przeprowadziłem w znacznej części mojej diecezji, pragnę przekazać Waszej Ekscelencji, że wszędzie spotkałem
wiernych Kościoła katolickiego bardzo przychylnych. Radość z mojego przybycia
w tych odległych rejonach była wielka, co więcej, że nie znalazł się tam żaden ślad
ani żadna notatka w dokumentach, że w powyższych miejscach kiedykolwiek był
obecny biskup greckokatolicki. Nie ma się więc co dziwić, że wśród ludu, poza
niezachwianą wiarą, nic właściwie nie znalazłem, co mogłoby się mi podobać,
wystarczy dodać, że w tych parafiach nie znalazłem Ewangeliarza36 ani Pisma
Świętego w prywatnej biblioteczce kapłanów.
Moje sprawozdanie wysłane Ojcu Świętemu nie trafiło do Rzymu. Minister
oświaty towarzysz Tołstoj zaznacza, że władze rosyjskie zezwalają na korespondencję między biskupami a Kurią Rzymską37 w sprawach dogmatycznych, nie
zaś w sprawach dotyczących administracji diecezji. Z tego też powodu została
zamknięta wszelka możliwość kontaktów z Kurią Rzymską.
Moja korespondencja z Gubernatorem siedleckim38 w sprawach dotyczących
obrządku też nie została jeszcze dopełniona. W bardzo obszernym liście (zawierającym więcej niż 14 stron), który otrzymałem w ostatnich dniach, gwarantował
z wszelką pewnością, że moja nominacja na biskupa, będąca owocem rokowań
między Waszą Ekscelencją a Komitetem Stackelberga, zawierała obserwacje dotyczące oczyszczenia rytu greckokatolickiego. W powyższym liście wspomniany
Gubernator próbuje udowodnić to, co przedstawia. Własnymi oczami czytał punkty
proponowane przez władzę. W podobnym tonie pewności w mojej odpowiedzi
zanegowałem sens tego rodzaju kompromisu dodając, że jeśli tego rodzaju rokowania byłyby podejmowane, poinformowałaby mnie o tym albo Kuria Rzymska albo
władze, a skoro to się nie stało, ja z całą pewnością odrzucam tego typu możliwość.
Nie wiem, jaki będzie koniec dyskusji między mną a siedleckim Gubernatorem.
Obecnie zdarzają mi się liczne przykrości, podczas gdy sam próbuję obronić się
Ewangeliarz – w Kościołach chrześcijańskich ozdobna księga liturgiczna zawierające teksty
Ewangelii odczytywane w liturgii, Zob.: B. Łomacz, Ewangeliarz, EK, t. 4, Lublin 1989, s. 1384–1389;
B. Nadolski, Ewangeliarz – więcej niż księga święta. Szacunek wobec Księgi Ewangelii, Poznań 2000.
37
Kuria Rzymska – administracja, personel urzędowy, za pomocą którego papież sprawuje władzę
kościelną. Składa się z dykasterii i urzędów. Najważniejszy jest Sekretariat Stanu i Kongregacje.
Zob. J. Krukowski, Kuria, EK, t. 10, Lublin 2004, s. 249–251.
38
Gubernator siedlecki – Stiepan Stiepanowicz Gromeka (1823–1877), rosyjski polityk i publicysta,
gubernator siedlecki w latach 1867–1875. Podległa mu administracja brała udział w trwającej od 1867
do 1875 roku antyunickiej kampanii, zakończonej likwidacją unickiej diecezji chełmskiej. Zob.: Ł.
Chimiak, Gubernatorzy rosyjscy, s. 316; A. Górak, J. Kozłowski, K. Latawiec, Słownik biograficzny
gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867–1918), Lublin 2014, s. 45, 161–166.
36

LISTY KSIĘDZA BISKUPA MICHAŁA KUZIEMSKIEGO.ŹRÓDŁA DO POZNANIA HISTORII ...

123

przed uderzeniami wymierzonymi na Unię. Widać, że znana przypowieść o wilku
i owcy, w świecie powtarza się wystarczająco często.
Waszej Ekscelencji znane są przykre starcia istniejące między Kurią Rzymską
i władzami rosyjskimi. Jestem przekonany, że los niedawno deportowanego biskupa
hrabiego Łubieńskiego39 wielce zranił serce Ojca Świętego. Tego typu brutalne
wydarzenia w sposób bardzo trudny przedstawiają jakąkolwiek współpracę pomiędzy rządem a soborem ekumenicznym40. Zdaje mi się rzeczą słuszną, aby w tej
sytuacji Kuria Rzymska rozpoczęła jakiekolwiek rozmowy z imperium rosyjskim,
aby przynajmniej został wysłany apel władz do rady biskupiej.
Pozostaje z wyrazami głębokiego szacunku
Wasz sługa uniżony

Mychajło Kuzemśkyj, biskup,
Chełm, dnia 28 VII 1869

List 8. M. Kuzemśkyj do Nuncjusza Falcinelliego

Chełm, 30 VII 1869

Otrzymałem cenny list Waszej Ekscelencji z 4 lipca b.r. Najpokorniej proszę
Waszą Ekscelencję o wybaczenie, że tak licznymi listami niepokoję Waszą Ekscelencję, serce moje bowiem wypełniło się licznymi niepokojami, które mnie
trapią, czuję potrzebę rozmowy i umocnienia. Liczne są sprawy, które nie wypada
poruszać w listach okolicznościowych, tym mniej mając doświadczenie, że listy
przeze mnie do Waszmości posłane, niemal w całości krążą w ustnych przekazach,
przez co sprawiają mi liczne przykrości.
Wszystek mój obecny wysiłek koncentruje się wokół tego, aby zapełnić kapłanami parafie, w których nastąpił vacat i to, jak widzę, nie jest wcale takie proste
zadanie, w którym to radzi się zachowanie daleko idącej ostrożności.
Waszej Ekscelencji, jak sądzę, znany jest fakt, że rząd nakazał zlikwidować mój
dom kapitulny41, zakon bazylianów i liczne klasztory obrządku łacińskiego. Z Bożą
pomocą przyszła mi myśl odzyskania niektórych zawieszonych klasztorów dla polepszenia sytuacji lokalowych niektórych parafii. Znaczna część opuszczonych klasztorów
39
Hrabia Konstanty Ireneusz Łubieński (1825–1969), herbu Pomian. Duchowny rzymskokatolicki, biskup diecezjalny sejneński latach 1863–1869. Był krytyczny wobec powstania styczniowego.
Za sprzeciw wobec wysłania delegata do rządowego Kolegium Rzymskokatolickiego w Petersburgu
deportowany przez władze carskie w głąb Rosji, zmarł w Niżnym Nowogrodzie 16 VI 1869 r., Zob.:
M. Żywczyński, Łubieński Konstanty Ireneusz (1825–1869), PSB, t. 18, Warszawa 1973, s. 489–490;
P. Janowski, Łubieński Konstanty Ireneusz, EK, t. 11, Lublin 2006, s. 576–577.
40
Sobór ekumeniczny – chodzi o Sobór Watykański I w latach 1869–1870. Papież wezwał
Kościoły wschodnie oraz protestantów do zjednoczenia z Rzymem. Patriarcha Konstantynopola
oraz protestanci odrzucili zaproszenie Ojca św. Carska Rosja zakazała swoim biskupom wyjazdu
na Sobór. Zob. W.H. Carrol, A.W. Carrol, Historia chrześcijaństwa, t. 6, Wrocław 2014, przyp. 59.
41
Dom kapitulny – budynek z mieszkaniami dla kanoników należących do kapituły. Zob.: K.
Cieszkowski, Kanonia, EK, t. 8, Lublin 2000, s. 582.
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obrządku rzymskokatolickiego dostała się już w prywatne ręce. Czyniłem starania, aby
jeden taki zakupić dla siebie w Lublinie, aby założyć tam klasztor mniszek, lecz temu
zamiarowi przeciwstawiła się Wspólnota, twierdząc, że miejsce to już rozdzielone
zostało w ręce prywatnych osób i odzyskanie jego będzie bardzo kosztowne. Opuszczony zaś klasztor Bernardynów w Radecznicy42 przekazał mi rząd w tych dniach i tu
właśnie planuję umieścić licznych pozostałych zakonników bazyliańskich.
Obecnie toczą się rozmowy, aby wybudować obok mojej katedry dom dla kapituły. Dom zaś, który dotąd służył Ojcom Bazylianom, odzyskałem w tych dniach
dla zamieszkania kapłanów pełniących posługę w moim kościele katedralnym.
Kapituła chełmska, która została zawieszona w 1865 r. otrzymała nazwę „Sobornoje duchovenstvo”, czyli duchowieństwo archikatedralne. Staram się utworzyć plan
reformy owego kolegium duchownych w oparciu o wytyczne dotyczące życia kapituły i zabiegałem, aby dla tego projektu pozyskać akceptację i finansową pomoc rządu.
Jestem też zajęty inną, nie mniej ważną sprawą, to jest reformą mojego seminarium diecezjalnego. Pragnę posiadać takie seminarium, które będzie w stanie
odpowiedzieć na potrzeby wspólnoty kościoła katolickiego, dopóki rząd nie stwarza
z tego powodu jakiś trudności.
Poza sprawami związanymi z moją diecezją martwi mnie sprawa dotycząca
granic archidiecezji lwowskiej43. Metropolita pozostawił archidiecezję w totalnym
bałaganie. Zawsze, w czasie gdy byłem jego oficjałem44, wstawiałem się za moimi
ludźmi. Nieraz gdy metropolita był zmęczony, całą diecezję doprowadzałem do porządku, nie ustawałem w tym, co było moim obowiązkiem. Jemu często przed oczy
pokazywałem wszystkie grzechy zaniedbania, zwłaszcza porzucenie Kapituły. Skoro
moje ustne napomnienia nie przynosiły skutku, nie przestawałem mu, oczywiście
w tonie należnego szacunku, przedstawiać te sprawy na piśmie. Moje starania były
daremne i teraz wyszły na światło dzienne wszystkie te zaniedbania tak, że już niektóre dzienniki, szczególnie „Słowo”45 w n[umerze] 53, otwarcie grożą odejściem
od wiary katolickiej. Mimo że jestem przekonany, że znaczna część prawosławnych
42
Klasztor Bernardynów w Radecznicy, położonej u stóp Łysej Gór. Drewniany kościół i klasztor
stanął z inicjatywy sufragana chełmińskiego bp. M. Świrskiego. Bernardyni z prowincji ruskiej
zamieszkali tu w 1667 r. Murowane sanktuarium i klasztor poświęcono w 1695 r. Po upadku
powstania styczniowego, w 1869 r, władze carskiej Rosji zamknęły klasztor. Miejsce bernardynów
zajęli duchowni uniccy. Później przebywało tu duchowieństwo prawosławne. Kościół przebudowano
i zamieniono na cerkiew. Zmiany nastąpiły w 1916 r, kiedy wrócili Bernardyni, kustosze Saktuarium
do chwili obecnej. Zob.: Br. Ch. (B. Chlebowski), Radecznica, SGKP, t. IX, Warszawa 1888, s. 379;
B. Budnik, w: radecznica.bernardyni.pl/z-historii.html.
43
Archidiecezja lwowska unicka – do unii bp J. Szumiański przystąpił w roku 1700. W 1774 r.
cesarzowa Maria Teresa nadała unitom nazwę Kościół greckokatolicki. W 1807 r. eparchię podniesiono do rangi archieparchii, w 1808 r. Lwów został stolicą metropolii. Za czasów bp. M. Kuziemskiego
arcybiskupami lwowskimi obrządku greckokatolickiego byli: Spirydion Litwinowicz (1863–1869)
i Josyf Sembratowicz (1870–1882).
44
Oficjał – zastępca biskupa diecezjalnego do spraw sądowych. Zob.: T. Nowicki, Oficjał, EK,
t. 14, Lublin 2010, s. 408. Ks. M. Kuziemski w 1865 r. został oficjałem metropolitalnym, archidiakonem kapitulnym oraz kolejno wikariuszem generalnym greckokatolickiej metropolii we Lwowie.
45
„Słowo” – czasopismo, dziennik lwowski. Zob. J. Jarowiecki Prasa lwowska, s. 380.
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w Galicji wkrótce odejdzie ze swojego obrządku, ale kto może opisać granicę waśni,
które zostały wywołane i jak wśród nas śpiących nieprzyjaciel zasiał chwasty?
W diecezji przemyskiej również wzrastają różne niebezpieczne spory. Arcybiskup
Nazjanzu (Josyf Sembratowycz), człowiek rzeczywiście wielkiej katolickiej wiary,
walczył bez powodzenia z kapitułą i ze swoim klerem, a wzajemne rozgoryczenie rosło
każdego dnia. Dziwne, że nieprzyjaciele pełni satysfakcji cieszyli się z niezgody w Unii
i odtąd tworzyli różne kombinacje. Prasa laicka pełna była szyderstwa z naszej Unii.
Oto są właśnie Ekscelencjo troski, które wypełniają moje serce, których ciężaru
nie jestem w stanie unieść. Jedyne umocnienie przynosi ta myśl, że w dzisiejszych
czasach nie tylko sama Unia, ale cierpi cały Kościół katolicki i Ojciec Święty
z tego powodu pełen jest ogromnych trosk i zmartwień.
Pragnę z całego serca Waszej Ekscelencji przynosić również wieści radosne
i podniosłe, ale nie znajduje takich, które mogłyby duszę rozweselić.
Z wyrazem zawsze głębokiego uznania
Sługa Waszej Ekscelencji Mychajło Kuzemśkyj, Biskup
Chełm, 30 VII 1869.
List 9. M. Kuzemśkyj do Nuncjusza Falcinelliego
Chełm, 9 IX 1869
Natychmiast jak tylko rozpoczął się miesiąc wrzesień, dokładnie dnia 22, rozpoczynam z Bożą pomocą wizytację kanoniczną mojej diecezji, którą zmuszony
byłem przerwać ze względu na poważne okoliczności. Z tego też powodu wybrałem
dekanaty położone bezpośrednio przy granicy z Galicją. Ponieważ przez dłuższy
czas opuściłem miejsce mojego zamieszkania, z tego też powodu śpiesznie odpisuje
na list otrzymany od Waszej Ekscelencji dnia 6 sierpnia b.r.
Po zakończeniu obecnej wizytacji złożę szczegółową i obszerną relację władzom o wszystkich sprawach, które warte są dostrzeżenia, i generalne sprawozdanie
z sytuacji i działalności mojej diecezji.
W miesiącu październiku w roku 1867, znacznie wcześniej przed moim przybyciem, Konsystorz46 opublikował instrukcję dla parafii, zatwierdzoną przez rząd,
w której zawarte są modlitwy liturgii godzin przewidziane na odpust parafialny,
46
Konsystorz – zgromadzenie, zebranie określonego gremium w celu rozwiązania ważnych spraw
diecezji. W państwie rosyjskim powołany na mocy ukazu cesarza Mikołaja I. W jego skład wchodzili
duchowni i świeccy. Znajdował się pod kontrolą czynników państwowych. Konsystorz Generalny Chełmskiej Diecezji Greckounickiej w Królestwie Polskim, organ diecezji w latach 1819–1875, funkcjonował
jako sąd i kancelaria biskupa. Współuczestniczył w zarządzaniu diecezją i sprawowaniu sądownictwa,
któremu podlegali duchowni i świeccy tego obrządku w diecezji. W 1875 roku członkowie konsystorza
podpisali prośbę do cara o przyłączenie chełmskiej diecezji unickiej do Cerkwi prawosławnej. Zob.: E.
Wilemska, Konsystorz, EK, t. 9, Lublin 2002, s. 743–744; W. Kołbuk, Duchowieństwo unickie, s. 181.
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imieniny i urodziny Jego Cesarskiej Mości oraz całej cesarskiej rodziny, skomponowane przez Święty Synod Petersburski47. Modlitwy tego rodzaju, jak mi doniesiono,
zostały przedstawione proboszczom obrządku rzymskokatolickiego. Większość
proboszczów greckokatolickich odmówiło przyjęcia owych proponowanych przez
Konsystorz modlitw i w ten sposób ściągnęli na siebie niełaskę rządu. Pozostali zaś
przyjęli wszystko i używają tego rodzaju modlitw w Oficjum48 w wyznaczonych
dniach, stawiając w miejsce Ojca Świętego Synod Święty. W ten sposób praktykowało się również w moim kościele katedralnym, aż do mojego przybycia. Natychmiast
po moim przybyciu nie zaprzestałem czynić rządowi moich uwag i prosić, aby dla
proboszczów unitów Oficjum zostało wydrukowane zgodnie z ich potrzebami. W ten
oto sposób sprawę przedstawia się tak, jak długo wiara nie będzie narażona na niebezpieczeństwo. Mając doświadczenie braku ksiąg liturgicznych w moich parafiach,
poleciłem do końca tego roku przysłać mi spis brakujących ksiąg. Teraz będę się
starał, aby księgi zamówione we Lwowie również zostały przewidziane dla mojej
diecezji. Tę moją intencję zasugerowałem rządowi, który w ostatnich dniach przyznał
mi znaczną sumę pieniędzy z wyraźną troską, abym zamówił księgi we Lwowie.
Z tego opisu sytuacji niech zechce Najdostojniejsza Waszmość wyciągnąć
obraz, jak wielkie są moje troski, jakie są moje zadania, by w tym, w czym nie
domagam, zastąpiła mnie Boża Łaska.
W najbliższym czasie przekażę niektóre wiadomości mojemu przyjacielowi ze
Lwowa, aby o nich poinformował Waszą Ekscelencję.
Z wyrazami głębokiego szacunku
Waszej Ekscelencji sługa pokorny

Chełm, 9 IX 1869.

List 10. M. Kuzemśkyj do Nuncjusza Falcinelliego
Chełm, 6 XII 1869
Najczcigodniejszy Szanowny Panie!
W moim liście z dnia 9 września nadmieniłem Waszej Ekscelencji o tym, że mój
lwowski przyjaciel przekaże Waszej Ekscelencji wszystkie informacje dotyczące
47
Święty Synod Petersburski – powołany przez cara Piotra I. Świątobliwy Synod był kolegialną
instytucją, zrzeszającą najwyższych duchownych i kierującą działalnością Cerkwi w państwie rosyjskim. Z ramienia cara kontrolę nad synodem sprawowały świeckie osoby, najczęściej wojskowi
w randze oberprokuratorów. Świątobliwy Synod funkcjonował do 1917 r. tj. do obalenia caratu. Zob.
Synod Święty, w: Encyklopedia Powszechna PWN, t. 4, Warszawa 1976, s. 333.
48
Officium divinum – liturgia godzin, tj. brewiarz. Zob.: W. Mocydlarz, Offcjum, EK, t. 14,
Lublin 2010, s. 408–409. W Kościołach prawosławnych i katolickich Kościołach wschodnich
dobowy cykl nabożeństw składa się: z wieczernii, powieczerza, nabożeństwa o północy, jutrzni,
pierwszej, trzeciej, szóstej godziny kanonicznej. Teksty nabożeństw zawarte są w księdze – horologion w j. starocerkiewno-słowiańskim, przeznaczanej dla mnichów, kapłanów i lektorów. Zob.: T.
Wyszomirski, Horologion, EK, t. 6, Lublin 1993, s. 1233.
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sprawy ksiąg liturgicznych. Dotąd jeszcze nie mam pewności, czy mój przyjaciel
podjął się wziętego na siebie zobowiązania, o co go kilkakrotnie prosiłem.
Moje postanowienie wizytacji pewnej części diecezji udało mi się z pomocą
Bożą zrealizować i dziękuję Bogu, że wybrał mnie niegodnego, abym niósł Dobrą
Nowinę Jego wiernym, pobożnemu ludowi i kapłanom Kościoła katolickiego. Nie
jest to najlepsze miejsce, aby wyrazić swoją opinię tak, jak czyniłem to wcześniej.
Obserwacje co do wiary i moralności tak ludu, jak i duchowieństwa pozostawię chwili, kiedy będzie możliwe, aby osobiście złożyć hołd Waszej Ekscelencji. Wspomnę
jedynie, że w wizytowanym przeze mnie rejonie odnalazłem liczne sytuacje, które
wzbudziły moją szczególną troskę. Począwszy od 1848 istnieją w owych miejscach
dwa lub trzy probostwa nieunickie, gdzie nierzadko zawierane są małżeństwa mieszane między nieunitami a katolikami obrządku greckiego i rzymskiego. Prawo
narodowe stanowi, że w związkach mieszanych wszystkie dzieci są chrzczone poza
obrządkiem unickim, co prowadzi do odejścia od wiary, czemu niemożliwe jest się
przeciwstawić. Choć tego typu sytuacje są rzadkie, to jednak się zdarzają.
Inną sprawą, równie niebezpieczną, jest zastrzeżenie, które nie pozwala mi
rozmieścić kapłanów według mojego osobistego przekonania. Po raz kolejny czuję
się zniewolony przez prawa miejscowych obyczajów.
Wszędzie tam nie uchylałem się od tego, co było moim duszpasterskim obowiązkiem. Przekazywałem zdrową naukę ludowi i duchowieństwu i wzywałem
ich, aby byli wytrwali w wierze i nie podążali za pokusami tego świata.
Nieporozumienia powstałe między mną a obecnie pełniącym władzę Gubernatorem, dotyczące różnych nieuporządkowań, nieuświadomionego duchowieństwa,
które zostały przedstawione i na jakie ja nie byłem w stanie pozwolić, i które
pragnąłem powstrzymać, przyjęły dość srogi charakter. Zostałem zmuszony, aby
przedstawić sytuację ministrowi tak, jak ją widzę; osiągnąłem wymowną satysfakcje. Z drugiej zaś strony obserwuję, że nie tyle rząd centralny, co ośrodki niżej
stojące wrogo działają wobec Kościoła katolickiego.
Konsystorz lwowski49 poinformował mnie o przedruku Księgi z okazji uczestnictwa w uroczystościach roku 1867. Ta wieść stała się dla mnie radością w tym
trudnym czasie niepokojów. Oto bowiem to prawie gałąź odcięta od drzewa, nie
wiedząca, skąd czerpać soki życia.
Najjaśniejszy Cesarz odmówił mi prawa odwołania się do Rzymu do Konsilium50. W ten oto sposób nie pozostaje mi nic innego, jak wznosić modlitwy
do Boga Najwyższego, aby Kongregacja świętej radzie posłała swojego Ducha
Ożywiciela i Siewcę, a obrońcom Kościoła katolickiego swoją łaskę.
49
Konsystorz lwowski – pełnił rolę trybunału biskupiego. Zob.: E. Wilemska, Konsystorz, EK,
t. 9, Lublin 2002, s. 743–744; Referentem lwowskiego konsystorza greckokatolickiego od 1864 r.
był Sylwester Sembratowicz (1836–1898), od 1885 r. metropolita lwowski, kardynał. W 1875 r.
wszedł w skład komitetu wspierająco finansowo księży unickich – uciekinierów z Chełmszczyzny.
Zob.t eż: A. Zięba, Sembratowicz Sylwester, PSB, t. 36, Warszawa–Kraków 1995, s. 212–217.
50
Konsilium [watykańskie] – w domyśle do Kurii Rzymskiej.
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W moim piśmie czerwcowym nadmieniłem Waszej Ekscelencji, że w Galicji podejmowane są działania, które napawają mnie strachem. Szczególnie wspomnę tutaj,
Najjaśniejszy Panie, diecezję przemyską, którą osobiście osądziłem. Smutne wydarzenia,
które związane są ze śmiercią biskupa, wypełniły moje serce ogromnym bólem; pokazuje to znak wewnętrznego zepsucia51. Również o sytuacji w Archidiecezji roznoszą
się różne wieści, którym nie mogę dać wiary, lecz pozostaje do życzenia, aby zostały
uporządkowane przeszkody między zwaśnionymi stronami, które nieuzdrowione mogą
doprowadzić do krwawych konsekwencji dla Kościoła katolickiego. Bardzo mi przykro,
że z powodu pośrednich granic zablokowana jest wspólna komunikacja między mną
i moimi współziomkami, z tego też powodu nie mogę ich umocnić moją dobrą radą.
Z wyrazami głębokiego szacunku
Waszej Ekscelencji sługa pokorny

Biskup Chełmski M. Kuzemśkyj
Chełm, 6 XII 1869.

List 11. M. Kuzemśkyj do Nuncjusza Falcinelliego
Chełm, 9 I 1870.
Najczcigodniejszy Szanowny Panie!
Wsłuchując się w głos Ojca Świętego aż dotąd śpieszyłem, aby nieść pomoc
braciom przeciwnym Unii z Kościołem Rzymskim. Przy pomocy Bożej wiele
rzeczy udało się stworzyć, wiele wyprowadzić na właściwą drogę, ale pozostają
sprawy jeszcze dotąd nierozwiązane.
Nieustanna praca od jakiegoś czasu niszczy moje już nadwyrężone siły do
tego stopnia, że zostałem zmuszony skorzystać z pomocy lekarskiej. W końcu
zdecydowałem przenieść się końcem lutego do Lwowa.
Czuję potrzebę przedstawić tę decyzje Waszej Ekscelencji. Najjaśniejszy
Cesarz nakazał mi przyjechać na dwa tygodnie. Nie zaprzestanę pisać do Waszej
Ekscelencji również w czasie mojego pobytu we Lwowie. Głos, że rząd kategorycznie odmówił pozwolenia na mój wyjazd na Synod do Rzymu, rozniósł się już
po całej diecezji. W tych dniach przybyli mieszkańcy Podhala, pytając się mnie,
czy zgodziłbym się udać na Synod do Rzymu. Podziwiałem wielce niezłomną
postawę wiary owych Rusinów, którzy gotowi byli wszystko znieść dla spraw
wiary. Oby we wszystkich miejscach można było znaleźć tak wielką wiarę!!!
Z drugiej zaś strony po raz kolejny piszę Waszej Ekscelencji jakie niepokoje
ściskają mi gardło w obliczu faktów, które mają miejsce w Galicji. Już w publicznej
51
O problemach w diecezji przemyskiej pod koniec życia i po śmierci bp. Polańskiego zob.
szerzej: S. Nabywaniec, Organizacja grekockatolickiej diecezji przemyskiej przy końcu lat siedemdziesiątych XIX w., „Nasza Przeszłość” t. 70, 1980, s. 82–83.
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prasie czyta się liczne artykuły, które zasługują na jak największą troskę, liczne
inne krążą w przekazie publicznym, pokazujące, jak głębokie są korzenie, które
stoją u podstaw niechęci wobec Kościoła rzymskiego. Szczególnie wspomina się
regiony pogranicza Bukowiny, w których nasila się niemała złość. Bolesne jest
to, że obecnie w Galicji nie ma człowieka, który byłby w stanie stawić opór temu
niebezpiecznemu napięciu.
Z wyrazami głębokiej czci Waszej Ekscelencji, sługa uniżony Kuzemśkyj,
biskup chełmski, dnia 9 I 1870.
List 12. Z raportu: M. Kuziemśkyj do Rządu Rosyjskiego
Wyciąg ze sprawozdań Biskupa obrządku greckokatolickiego – chełmińskiego,
dotyczących jego diecezji, przekazanych Cesarzowi Rosyjskiemu Aleksandrowi
II w 1868 r., w ostatnich dniach stycznia 1869 i 31 I 1870 r.
I
Diecezja chełmińska obrządku greckokatolickiego – rusińskiego liczy 261 parafie i w roku 1869 liczyła 245 731 dusz, więcej o 5157 niż w roku 1868. Rozciąga
się na gubernie: lubelską52, warszawską53, siedlecką54, łomżyńską55 i suwalską56.
Wierni naszej diecezji są wierni Cesarzowi i mocno przywiązani do kościoła
katolickiego obrządku starocerkiewno-słowiańskiego57 i niczego innego się nie
52
Gubernia lubelska – po upadku powstania styczniowego jednostka administracyjna general-gubernatorstwa Warszawskiego, ze stolicą w Lublinie. W latach 1863–1875 gubernatorem był
Michaił Andrejewicz Buckowskij. Zob.: Br.Ch. (B. Chlebowski), Lublin (w tym: Gubernia lubelska),
SGKP, t. 5, Warszawa 1884, s. 433–436; A. Górak, J. Kozłowski, K. Latawiec, Słownik biograficzny
gubernatorów, s. 42–43, 95–100.
53
Gubernia warszawska – gubernia Królestwa Polskiego ze stolicą w Warszawie. W latach 1866–
1892 gubernatorem był Nikoła Nikołajewicz Medem. Zob.: Br.Ch. (B. Chlebowski), Warszawa (w tym:
Warszawska gubernia), SGKP, t. 13, Warszawa 1893, s. 96–98; A. Górak, J. Kozłowski, K. Latawiec,
Słownik biograficzny gubernatorów, s. 46–47, 248–251; Ł. Chimiak, Gubernatorzy rosyjscy, s. 320.
54
Gubernia siedlecka – w latach 1867–1912 jednostka administracyjna Królestwa Kongresowego,
powstała w 1867 r. z podziału guberni lubelskiej. W latach 1866–1875 gubernatorem był Stiepan
Stiepanowicz Gromeka. Zob.: Br.Ch. (B. Chlebowski), Siedlce (w tym: Siedlecka Gubernia), SGKP,
t. 10, Warszawa 1889, s. 500–503; A. Górak, J. Kozłowski, K. Latawiec, Słownik biograficzny gubernatorów, s. 45, 161–166; Ł. Chimiak, Gubernatorzy rosyjscy, s. 316.
55
Gubernia łomżyńska – jednostka administracyjna Królestwa Kongresowego, powstała w 1867
r. z obszaru guberni agustowskiej oraz płockiej. W latach 1867–1880 gubernatorem był Wasilij
Dmitrijewicz Mienkin. Zob.: Cab. i Br.Ch. (B. Chlebowski), Łomża (w tym:Gubernia łomżyńska),
SGKP, t. 5, Warszawa 1884, s. 703; A. Górak, J. Kozłowski, K. Latawiec, Słownik biograficzny
gubernatorów, s. 43, 257–258; Ł. Chimiak, Gubernatorzy rosyjscy, s. 321.
56
Gubernia suwalska – jednostka podziału terytorialnego Rosji w Królestwie Kongresowym,
istniejąca w latach 1867– 1915, powstała w 1867 r. z północnej części guberni augustowskiej. W latach
1869–1882 gubernatorami byli: Piotr Karłowicz Gerwais (Żerwe), Siergiej Jewgienijewicz Gołowin.
Zob.: E. Uść, Suwałki, (w tym: Suwalska gubernia), SGKP, t. 11, Warszawa 1890, s. 614–615; A.
Górak, J. Kozłowski, K. Latawiec, Słownik biograficzny gubernatorów, s. 46, 145–148, 151; Ł.
Chimiak, Gubernatorzy rosyjscy, s. 315.
57
Obrządek starocerkiewno-słowiański – język używany w liturgii obrządku greckokatolickiego, charakterystycznej dla ukraińskich unitów. Zob. J.S. Gajek, Greckokatolicki ryt, EK, t. 6, Lublin 1993, s. 122.
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obawiają niż jakiejkolwiek nowości wprowadzanej do swojej religii i do swojego
obrządku. Ich charakterystyczną słabością jest upijanie się winem, częściej występującą u kobiet niż u mężczyzn. Ta wada w sposób szczególny rozwija się z winy
Żydów, prowadzących swoje interesy w dni świąteczne i w niedzielę. Z tego też
powodu lud często nie chodzi do kościoła, nie dba o sprawy domowe i o pracę,
a nawet nie posyła dzieci do szkół.
II
Duchowni rusińscy obrządku greckokatolickiego zazwyczaj starannie i konsekwentnie realizują zadania wynikające z ich drogi powołania, oddani są wierze
katolickiej i swojemu obrządkowi i gdy zauważy się między nimi jakiekolwiek
uchybienie, interweniuje biskup, wyjaśniając sprawy, karząc i sprowadzając na
słuszną drogę. Biskup z wielką odpowiedzialnością musi wziąć pod uwagę, że
generalnie ci prości kapłani są dobrymi ludźmi i że kapłani przebywający z Galicji
to ludzie mający na sumieniu jakieś występki. Wielu z nich przybywa do naszej
diecezji ze względu na złą opinię wynikającą z jakiś nadużyć lub są zdesperowani
tym, że w wyniku zawiści i oszustwa ich przełożonych nie posiedli jeszcze dóbr
kościelnych, pomimo że od dziesiątek lat służą w Winnicy Pańskiej.
III
Podobnie jak w roku 1868, Biskup świadomy jest potrzeb koniecznej organizacji
i odpowiedniej formacji dla Seminarium Duchownego, Kapituły Biskupiej, Konsystorza i Szkoły Kantorów. Co się tyczy seminarium, biskup dokonał jego szczegółowej wizytacji i uczestniczył w wykładach oraz w egzaminach. Dnia 30 grudnia 1869
r. przedstawił projekt jego organizacji – nr 313. Kapituła nie jest nowością w kościele
wschodnim. Wcześniej bowiem, w czasach średniowiecznych, mnisi bazyliańscy,
przyjmując godności kościelne, stawali się tą starożytną radą biskupią. Usunięcie
i zastąpienie biskupów nie pozostaje bez większej straty w Kościele Chrystusa Pana,
wiąże się bowiem z pozostawieniem świeckich w ich niewiedzy i nieuctwie. Tak
dobrze zorganizowana Kapituła może przynosić korzyści doradcze dla spraw diecezjalnych, zorganizowanych i utrzymanych w odpowiednim porządku. To głównie
Konsystorz ma obowiązek umacniać kapłanów w ich pracy duszpasterskiej i przykładać się do innych obowiązków bez otrzymywania wynagrodzenia za ich pracę, którą
pomimo rozlicznych wysiłków, nikt nie jest w stanie zastąpić. Prace konsystorskie
rozwijają się. Jeśli w roku 1868 liczyły one 1070 wykonanych zadań, to w roku 1869
było ich 3113, z których im dokładniejsze będzie zarządzanie diecezją, tym więcej
wzrośnie liczba wykonanych zadań, na które kancelaria konsystorialna również nie
została dobrze uposażona odpowiedniej ilości urzędnikami (skrybami). Co się zaś
tyczy ustroju Kapituły, Konsystorza i Kancelarii Konsystorialnej58 – sporządzone
58
Kancelaria konsystorialna – urząd, kancelaria konsystorza. Zob.: S. Olczak, kancelaria, EK,
t. 8, Lublin 2000, s. 553–554.
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już zostały plany, na podstawie propozycji biskupstwa i rządu, o których wykonanie
Biskup usilnie prosił. W podobny sposób prosił Biskup o wprowadzenie w życie
swojej propozycji dotyczącej organizacji diecezjalnej Scholi Cantorum.
IV
Zakon Świętego Bazylego, mający ogromne poważanie w kościele wschodnim,
w diecezji chełmińskiej obrządku unickiego wyróżniający się swoją wielkością,
domaga się przemian i reformy. Przyjęło się, że bazylianie mają obowiązek
rezydencji na parafii, inni zaś spośród nich zatrzymali się w swoim klasztorze
w Warszawie, w którym wcześniej żaden z nich nie przebywał. Z tego też powodu Biskup zaproponował plan ustanowienia dwóch domów zakonnych, jeden na
potrzeby rekolekcji duchownych diecezji, drugi dla ustanowienia tam nowicjatu.
V
Opis kościoła i cmentarzy z roku 1868 wymaga bardzo szczegółowego, dokładniejszego opracowania, w czym również niedawno pośredniczyłem. W związku
z tym zostały do tego celu wyznaczone rządowe fundusze dla urzędników kościelnych, niezależnie od obrządku, w czym jedynym minusem jest to, że dokonuje się to
bez udziału i decyzji parafian, którzy zasługują w tym względzie na większą uwagę.
Władzy wolno robić takie rzeczy. Jeśli zaś parafianie się skarżą, odsyła się ich z ich
skargami do urzędu obwodowego59. Budowniczy żydowscy szukają zysków i sprzedają uszkodzone materiały. Niekiedy budynki kościelne drewniane jak i murowane
szybko niszczeją. Jeśli gdzieś już pojawia się budowla w formie krzyża, to jest ona
tak wąska, że nie mieści parafian, a ramiona krzyża są tak długie, że kapłani stojący
przed ołtarzem spoza niego ledwo są widzialni. Z tego powodu Biskup prosi, aby
obiekty sakralne budowane były z właściwego sobie funduszu, odpowiadającemu
swojemu przeznaczeniu, również, aby posiadały zakrystie i chóry przystosowane
dla zespołów śpiewaczych, przede wszystkim zaś, by plany tych budynków były
odpowiednio przeglądnięte i poprawiane, o ile spotka nas taka łaska z woli Cara.
VI
Budynki parafialne w większości znajdują się w lichej kondycji, stąd największy
problem pojawił się w tych parafiach, w których Biskup z tego powodu, powierzył
nad nimi pieczę rządcom.
VII
Podjął właśnie Biskup sprawy dotyczące obrzędów, w które osobiście ingerował z ramienia administracji świeckiej Gubernator siedlecki – Gromeka, mimo
społecznych sprzeciwów. Te, które narażono na wyeliminowanie, i środki użyte
59
Obwód guberni – jednostka administracyjna w guberniach zaboru rosyjskiego,
odpowiadająca powiatom.

132

KS. MARCIN KAROL KOPERSKI

do obalenia wprowadzonego wcześniej oczyszczania obrzędów, sprowokowały
słuszny sprzeciw ludu i Biskupa. Święta nasza jedność ze Stolicą Apostolską
Rzymu, wyrażająca się w naszym obrządku, nie może zostać zatarta. Nie każda
nowość jest zła, dlaczego więc nie zachować czegoś, co jest dobre? Słodkie jest
brzemię Chrystusa i również Kościół nie wprowadza jej siłą, lecz bardziej poucza
i zachęca, inne bowiem stwarza pozory. W starożytnym obrządku wschodnim we
współczesnych czasach wprowadzone zostały z owego Kościoła Wschodniego
liczne nowe elementy, co więcej na synodzie60 ustalimy, aby w zależności od
nowych potrzeb wiara katolicka mogła się rozwijać. Te zaś elementy, które rzeczywiście nie współbrzmią z obrzędem wschodnim ani nie umacniają wiernych,
jeśli nie mogą być poprawione na konferencji biskupów, posiadają jednak zgodę
wyrażoną przez Stolicę Apostolską. Już wcześniej toczyły się z nią rozmowy i co
do której Papież Pius IX wydał zarządzenie skierowane do duchowieństwa ruskiego
w Galicji z dnia 8 kwietnia 1862 r. Na mocy tego papieskiego zarządzenia kapłani
obrządku grekokatolickiego, w słusznej walce, starają się o pełne oczyszczenie rytu
narażając się na dyspensę ze strony niektórych hierarchów. Zatem oczyszczanie
rytu powinno pozostać w kompetencji naszej Konferencji Episkopatu i Stolicy
Apostolskiej. Zostały zniesione jeszcze przed adwentem przez naszego biskupa
chełmskiego organy, których nie przewiduje obrządek, ani biskup nie ma zamiaru
ich wprowadzić. Jednak postawa klęcząca, dzwonki i monstrancje umacniają pobożność ludową, wszystko to, co lud umiłował. Dlaczego więc w ten sposób mamy
to ludowi odebrać? Kult Boży powinien uobecniać się wśród ludu służąc jego pobożności, która jeśli nie objawi się zgodnie z jego myślą, czy też nie wyrasta z jego
tradycji, może albo wyprowadzić go na manowce, albo w stan błędnego nihilizmu.
Gubernatorzy: suwalski, łomżyński i lubelski słusznie czynią nie interweniując
osobiście w sprawy dotyczące liturgii, pozostawiając je biskupowi, dzięki czemu
cieszą się spokojem w swoich guberniach. Gubernator siedlecki zaś wciągnął się
na drogę konfliktu z ludem, niepotrzebnie ingerując w wyżej wymienione sprawy. Broniąc poszukujących nowinek kapłanów, zmuszał ludzi do przyjmowania
nowych obrzędów. Z tego też powodu doszło do tego, że wsadził do więzienia
tych, którzy sprzeciwiali się tego typu kapłanom i sposobom sprawowanych przez
nich obrzędów. Później zaś oddalił tych kapłanów, a skoro nie miał innych do
dyspozycji, pozostawił ludzi bez kapłanów. W Galicji, w kościołach znajdują się
ławki, dzwonki, monstrancje i pomimo tego nie brakuje w tamtejszych świątyniach pobożnych Rusinów. Biskup jest święcie przekonany, że Rusini i Rosjanie,
zarówno ci obrządku wschodniego, jak i ci zjednoczeni ze Stolicą Apostolską,
mogą być wspaniałymi Rusinami i Rosjanami. Dlatego więc wymagać należy od
wyznawców obrządku greckokatolickiego, aby zrzuciwszy polskie więzy niewoli,
zarówno o zmroku, jak i o świcie przestrzegali zaleceń biskupa podanych w Galicji
60
Synod diecezjalny – zebranie wybranych kapłanów oraz wiernych świeckich, którzy
świadczą pomoc biskupowi. Zob.: M. Sitarz, Synod, EK, t. 18, Lublin 2013, s. 1335–1343.
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austriackiej, który podjął się na nowo realizacji wskazań zawartych w liście pasterskim swojego poprzednika biskupa Chełma – Ciechanowskiego z roku 1814.
Również niech biskup nie sugeruje się nakazem władzy zabraniającym kapłanom
unickim odwiedzania wspólnot rzymskokatolickich, ponieważ w nich przebywa
lud wierny unicki, uczestniczący w tamtejszych uroczystościach i odpustach, nie
mając swoich kapłanów do wysłuchania spowiedzi, udzielania sakramentów czy
Komunii św. Kończąc Biskup wyraża ból z tego powodu, że Rosjanie ciągle zastraszają Rusinów, jak również, że Car nie popiera jego jedności ze Stolicą Apostolską.
VIII
Wizytacja kanoniczna diecezji w roku 1869 została dokonana przez Biskupa
w następującym porządku61:
w guberni suwalskiej, w dekanacie augustowskim62 11 maja Biskup poświęcił
kościół w Janowie. Tego samego dnia i 12 maja dokonał jego kontroli kanonicznej jak
i również pobliskiego proboszcza parafii Pacułów. Potem zaś proboszczów: Łabna,
Sopoćkiń, Bali Kościelnej, Perstunia, Hołynki, Rahamolska, Lipska i Augustowa.
W guberni łomżyńskiej wizytował proboszczów Hodyszowa i Mazowiec.
W guberni siedleckiej wizytował proboszcza Siedlec, tamże miejscowe gimnazjum chłopięce i dziewczęce, jak również parafię Biała, gdzie znajdują się
relikwie św. Jozafat63.
Po tym zaś powrócił do Chełma na egzaminy kleryków, spotkanie organizacji
charytatywnych i zjazd kantorów.
W dniu 10 września kontynuował wizytacje kanoniczną w guberni lubelskiej,
w dekanacie biłgorajskim64, w parafiach: Biłgoraj, Sól, Kniaźpol, Korchów, Chmielek, Sopot, Zamch, Obsza, Tarnogród, Rożaniec, Biszcza, Kulna, Krzeszów, Lipiny,
Braniewo, Otrocz.
3 października powrócił do Chełma.
Gubernatorzy, urzędnicy, policja i lud wierny gościli go z najwyższymi honorami i wychodzili mu naprzeciw.
Kapłani podejmowali czynności liturgiczne w obecności Biskupa, których później pouczał, że należy sprawować liturgię tak, jak on sam ją sprawuje, przyjmując
61
Dane o kościołach i probostwach, w miejscowościach wyszczególnionych w liście, znajdujemy
w opracowaniach: W. Kołbuk, Kościoły wschodnie, passim; idem, Kościoły wschodnie na ziemiach
dawnej Rzeczypospolitej 1772–1914, Lublin 1992.
62
Dekanat augustowski – zob.: Br.Ch. (B. Chlebowski), Augustów (w tym: dekanat augustowski
w diecezji chełmskiej), SGKP, t. I, Waszawa 1880, s. 53; W. Kołbuk, Kościoły wschodnie… w l.
1772–1914, s. 59–70, 136–145; idem, Kościoły wschodnie …. około 1772 roku, s. 297–311.
63
św. Jozafat – Jozafat Kuncewicz (ok. 1580–1623) – unicki arcybiskup połocki, bazylianin,
święty Kościoła katolickiego; Zob.: O. Tadeusz Żychiewicz, Jozafat Kuncewicz, Kalwaria Zebrzydowska 1986.
64
Dekanat biłgorajski – zob.: Br.Ch. (B. Chlebowski), Biłgoraj (w tym: dekanat biłgorajski
w diecezji chełmskiej), SGKP, t. I, Warszawa 1880, s. 227; W. Kołbuk, Kościoły wschodnie …..około
1772 roku, s. 268.
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wzór z liturgii obowiązującej w Galicji. Również biskup odprawił liturgię i prowadził na cmentarzach modlitwy w intencji zmarłych.
Równocześnie zgodnie z protokołem wizytacyjnym wprowadzono aktualne
pytania i pouczenia przewidziane w czasie wizytacji, wydając odpowiednie do
poszczególnych sytuacji wskazania i dekrety.
W szczególny sposób Biskup badał stan moralny kapłanów, kantorów i pozostałych parafian, w końcu zaś stan techniczny kościołów i majątków parafialnych.
Odkrył, że wierni Białorusini w Guberni suwalskiej należą do tych najpobożniejszych, najbardziej pracowitych, kochających swój obrządek i swoją wiarę
katolicką, z większością duchownych w wielkiej, przykładnej harmonii żyjących,
dobrze przygotowujących młodych do podjęcia przyszłej posługi.
Mieszkańcy Biłgoraju podzielili się na miejscowych i tych, którzy oddalili
się od nich, aby prowadzić interesy w imperium. Stąd ci, co wiodą dobre życie
moralne, trzymają się z dala od tych, którzy ulegli moralnemu zepsuciu.
W wielu miejscowościach rozpoczęła się budowa nowych kościołów.
Cmentarze zazwyczaj wszędzie prowadzone są w sposób schludny i uporządkowany.
W roku 1870 Biskup miał w planie odwiedzić dekanat zamojski65 i krasnostawski66.
IX
Przeznaczono znaczne sumy na szkoły i są one wydawane. Mimo to Biskup nie
dostrzega troski o naukę. Czyni wszystkie możliwe wysiłki, by katecheci podporządkowani jego jurysdykcji rzetelnie wypełniali powierzoną im misję. Jakkolwiek
w szkole nie znalazło się wcale mało uczniów, to parafianie prosili Go, aby nauka
była w nich prowadzona z należytą dokładnością i aby przeznaczono na lekcje więcej
czasu, ponieważ, jak dotąd, okres wolny od szkoły trwał osiem miesięcy, a w szkole
uczono tylko przez cztery miesiące w okresie jesiennym i zimowym, w którym to,
ze względu na błoto i zimno, nie było łatwo młodym uczęszczać do szkoły. Jak
w kościele, tak i w szkole pojawiły się matki ze swoim dziećmi, prosząc Biskupa
o błogosławieństwo i aby pouczył ich dzieci o konieczności uczęszczania do szkoły.
Jeśli nawet mówiono o tym, to niewielu dbało o obowiązek szkolny. Wszystkim
Biskup wydał nakaz, aby w szkołach znalazły się święte obrazy, aby młodzi uczyli
się pieśni kościelnych, również, aby nie nauczyciele świeccy, tym bardziej innego
wyznania, lecz proboszczowie osobiście uczyli katechizmu. Ponieważ wobec niektórych z nich znajdowały się zarzuty o przestępstwa natury politycznej, wyprosił
Biskup Cara, aby przywrócił im zaufanie, ponieważ bez wsparcia duchowieństwa
65
Dekanat zamojski – zob.: Br. Ch. (B. Chlebowski), Zamość (w tym: dekanat zamojski w diecezji chełmskiej), SGKP, t. XIV, Warszawa 1895, s. 382; W. Kołbuk, Kościoły wschodnie… około
1772 roku, s. 304–305.
66
Dekanat krasnostawski – zob.: Br.Ch. (B. Chlebowski), Krasnystaw (w tym: dekanat krasnostawski w diecezji chełmskiej), SGKP, t. 4, Warszawa 1883, s. 644; W. Kołbuk, Kościoły wschodnie
…około 1772 roku, s. 300.
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lokalne szkoły nie będą w stanie działać, ponieważ nauczyciele są młodzi i nie mają
doświadczenia we właściwej metodologii nauczania, stąd też z tego powodu lud
szybciej uczy się obserwować słońce niż poznawać dzieła literatury starożytnej.
Według opinii Biskupa do nauczania lepiej przystosowany jest język Rusinów67 niż
język wielkoruski68, bo jest on ich językiem rodzimym. Stare książki z opowiadaniami religijnymi i modlitwami bardziej odpowiadają rodzicom niż te współczesne
z opowieściami z życia codziennego i bajkami. W żaden sposób nie mogą być
w szkole pominięte zajęcia ze śpiewu kościelnego i wielkie znaczenie dla rodziców
ma również to, czy nauczyciele śpiewają wraz z dziećmi w kościele. Należy zwrócić
więc uwagę, aby poprawiła się frekwencja udziału dzieci w szkolnych zajęciach.
X
W tym, co się tyczy stanu duchowieństwa diecezji, Biskup zauważa 36 wakatów
proboszczowskich, 7 wakatów współpracowników do dyspozycji proboszczów, 12
wakatów współpracowników dziekańskich. W roku 1869 mianował 4 proboszczów.
Biskup wyświęcił 16 kapłanów, 7 pochodzących z Galicji inkardynował69, do
seminarium przyjął z Galicji 10 gimnazjalistów.
W tym czasie zostało zorganizowanych 6 nowych parafii.
Pełnomocnictwa wobec dóbr wakujących regulowane są kanonami, wśród
których przewidziany jest egzamin pisemny i ustny w obecności biskupa. Sprawy
szczegółowe reguluje zbierający się w tym celu konsystorz biskupi (kuria).
Przydział godności kapituły i urzędów kanonicznych należy do kompetencji
biskupa i nowo zainstalowany beneficjant70 powinien w obecności biskupa wypełnić wszystkie zadania oficjum, począwszy od wieczora.
Biskup zalecił synod dekanalny duchowieństwa. W czasie tego synodu powinni
się wyspowiadać, sprawować uroczystą Eucharystię i zastanowić się nad kwestiami
podanymi do rozważania przez konsystorz (biskupi).
Również świeżo wyświęceni kapłani powinni być poddani egzaminom ze
śpiewu i z umiejętności sprawowania świętych obrzędów.
Również w schola cantorum (chórze) powinny odbywać się egzaminy ze
śpiewu i znajomości liturgii.
Dla wdów i sierot Biskup z części środków duchowieństwa stworzył fundusz,
z którego owe wdowy i sieroty pomocy mogą korzystać.
Opiece Cara polecił Biskup brakujących kapłanów, aby na ten cele zostały
przeznaczone odpowiednie środki.
Język Rusinów – język ruski (ukraiński), używany przez miejscową ludność.
Język wielkoruski – język rosyjski.
69
Inkardynacja – przypisanie duchownego do konkretnej diecezji lub zgromadzenia duchownego.
Zob.: Jacek Jan Pawłowicz, Inkardynacja jako wydarzenie teologiczne, „Homo Dei”, nr 4/2010, s.
110–119; B. Zubert, Inkardynacja, EK, t. 7, Lublin 1997, s. 224.
70
Beneficjant – osoba korzystająca z beneficjum tj. dochodów związanych z konkretnym urzędem
lub stanowiskiem kościelnym. Zob.: J. Rybczyk, Beneficjum, EK, t. 2, Lublin 1985, s. 262.
67
68
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XI
Kościół katedralny wymaga poważnego remontu, nie posiada też wszystkich
parametrów potrzebnych do sprawowania kultu przez biskupa i pozostałe duchowieństwo. Podobnie konieczny będzie remont seminarium. Remontu wymaga
też pałac biskupi i inne budynki użytku kurialnego. Brakuje mieszkania dla duszpasterzy katedralnych. Na remont katedry Car przeznaczył 80 tysięcy rubli, a na
remont pałacu apostolskiego 27 tysięcy. Biskup pragnął za ten dar podziękować,
prosząc równocześnie o troskę nad dobrami parafialnymi, katedralnymi i innymi
dobrami diecezjalnymi.
Następnie zaproponował Biskup pochodzące od niego niektóre prawne rozwiązania, takie jak:
1. Zakaz handlu w niedzielę i w uroczystości.
2. Zezwolenia na procesje kościelne na wioskach z racji wzniesienia krzyży,
na cmentarzach i z racji poświęcenia wody.
3. Większych godności dla zasłużonych kapłanów i dziekanów.
4. Zwolnienia kapłanów oskarżanych o nieposłuszeństwo wobec stanu i rozwiązania wobec nich nadzoru policyjnego.
W czasie wizytacji kanonicznej swojej diecezji Biskup zwrócił uwagę, że
prawie we wszystkich parafiach księgi liturgiczne są zniszczone lub częściowo
niekompletne, z tego też powodu obrzędy święte są sprawowane niekompletnie
albo wcale. Same tylko mszały wykazują liczne braki oraz nieczytelne, wyblakłe
pismo. Z powodu tego tak poważnego defektu nakazał biskup proboszczom, aby
zebrali składkę i zamówili nowe druki tych ksiąg w drukarni lwowskiej w Galicji,
przewidzianych do użytku w kościele greckokatolickim. W rzeczywistości parafianie wszędzie już zebrali fundusze na wspomniane księgi liturgiczne.
W tym samym czasie prosili oni Biskupa, aby zadbał o to, aby księgi służące
do modlitwy, które znajdują się w użytku w greckokatolickich świątyniach były
wydrukowane we Lwowie. Te postulaty przedstawił Biskup Ministrowi Tołstojowi,
otrzymując od niego zgodę na drukowanie wyżej wymienionych ksiąg liturgicznych
we Lwowie. Bez dodatkowych zasobów materialnych Biskup powrócił do swojej
diecezji. Jedynie inaczej w sprawie dotyczącej mszału Minister uczynił wyjątek
tam, gdzie wypada w nim święto św. Jozafata i w okresie jubileuszowym, czyli tam,
gdzie Minister wskazywał na mszał kijowski71, a czemu Biskup się przeciwstawił
wskazując na bezpośrednio związany z obrządkiem unickim mszał lwowski72,
akcentujący jedność z Ojcem Świętym i Stolicą Apostolską.
W kwestii wyjaśnień nieporozumień zaistniałych między Biskupem a Gubernatorem siedleckim Gromeką, Minister zakomunikował Biskupowi swoje
Mszał kijowski – mszał używany w liturgii prawosławnej.
Mszał lwowski – wprowadzony w archidiecezji lwowskiej mszał wydany w 1642 r. przez
Kongregację Rozkrzewienia Wiary staraniem zakonu teatynów, który zajmował się kształceniem
duchownych, m.in. grekokatolików. Zakon posiadał klasztor we Lwowie. Oprócz modlitw kapłana
mszał zawierał psalmy, antyfony śpiewane na Wschodzie przez chóry kościelne.
71

72
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zarządzenie, aby gubernator nie ingerował w sprawy kościoła i nie czynił Biskupowi trudności w jego niezależnym zarządzaniu.
List 13. M. Kuzemśkyj do Nuncjusza Falcinelliego
Lwów, 2 III 1870
Zgodnie z listem z dnia 9 stycznia obecnego roku śpieszę z nowymi wiadomościami do Waszej Ekscelencji, które wypełniają szczęśliwie mój pobyt we Lwowie.
Natychmiast po moim przybyciu wysłałem Najjaśniejszemu Cesarzowi obszerną
relację o stanie mojej diecezji, szczególnie o wynikach mojej wizytacji kanonicznej.
Owa relacja mająca 30 stron, zawiera szczegółowe informacje o sprawach kościelnych
razem z obserwacjami dotyczącymi szkoły. Ową relację w pewnym sensie nazwać
można Apologią Unii73. W rzeczy samej pociągnięty gorliwością pasterską, pozwoliłem
sobie w prostych i krótkich słowach ukazać Cesarzowi, że obecnie stosowany sposób
postępowania przeciwko Unii i Unitom niezbyt dobre przynosi efekty. Nie sprzyja
uspokojeniu dusz, lecz buduje większe jeszcze rozgoryczenie wśród kleru i ludzi
świeckich, podczas gdy zarówno duchowieństwo, jak i lud wierny we wszystkich
środkach użytych przez rząd nie widzi nic innego poza jeszcze większymi środkami
prześladowań. Nie przestanę o nich przypominać, gdyż sprawy Kościoła powinny stanowić swoje prawo żadną inną drogą, jak drogą Kościoła. Według prawa caratu Kościół
nie posiada prawa do wychowania młodzieży. Owo prawo jeszcze mniej odnosi się do
kapłanów unickich, do tego stopnia, że kapłan, który w czasie liturgii ściąga na siebie
jakiekolwiek podejrzenia, jest trzymany z daleka od wszelkiego wpływu na miejscową
szkołę. Jego miejsce zajmuje zazwyczaj nauczyciel niezwiązany z Kościołem unickim,
wezwany z Kijowa lub z innego ośrodka akademickiego.
W opisanej już wcześniej relacji odważyłem się przedstawić Imperatorowi
przykre konsekwencje tego typu działań instytucji wychowawczych, jak i naturalne prawo kapłanów unickich do prowadzenia katechezy wśród młodzieży. Nie
pominąłem również zrelacjonowania mu innych przeszkód i trudności. Nie jest mi
obojętne, że owe moje sprawozdanie stanie się przyczyną przykrości i prześladowań, dlatego w liście moim towarzyszącym, wręczonym w ręce ministra, bardzo
jasno przedstawiłem nad czym od dłuższego czasu rozmyślałem. Chciałem też
przedstawić Najjaśniejszemu Cesarzowi sprawy do przemyślenia w sposób jasny
i szczery, choć zwycięstwo usypia prawdę i sumienie biskupa katolickiego, który
jeszcze do niedawna mógł znieść za wszelką cenę wszystko za wiarę katolicką.
Stan mojego zdrowia znacznie się pogorszył. Pracuję bez tchu, znoszone codzienne rozdrażnienie, stałe oddziaływanie otaczającej atmosfery ma wpływ na
73
„Apologia” Unii – określenie bp. Kuziemskiego. Aluzja do obrona Unii, tj. Kościoła unickiego,
wyrażona w liście bp. Kuziemskiego do Piusa IX z dnia 8 IX 1871 r. Zob.: W. Osadczy, Święta Ruś,
s. 224–225, przypis 77.
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zachwianie mojego zdrowia i zmusiło mnie to do przybycia do Lwowa i poszukiwania pomocy lekarskiej. Teraz, wróciwszy do domu, jestem w trakcie oczekiwania
na to, co przyniesie mi Boża Opatrzność. Nie spodziewam się radosnej nowiny,
raczej trudnej i przykrej. Oby Bóg dał siły, aby to wszystko znosić. Jedną rzecz
jeszcze dodam, że w ostatnim czasie minister poprosił mnie o opinię, czy Zakon
Bazylianów dotąd powinien być zachowany, skoro rząd od roku 1868 wydał dekret
o jego zawieszeniu wraz z kapitułą. Liczne informacje co do tej sprawy przekazałem ks. kanonikowi Malinowskiemu74, skoro stan mojego zdrowia nie pozwala
mi obecnie .na przekazanie drogą pisemną większej informacji.
Z wyrazami głębokiej czci Waszej Ekscelencji, sługa uniżony Kuzemśkyj,
biskup chełmski, dnia 2 III 1870.
List 14. M. Kuzemśkyj do Nuncjusza Falcinelliego
Chełm, 15 III 1870.
Proszę mi wybaczyć, że tak liczną korespondencją zasypuję Najjaśniejszego
Pana, lecz przedmiot, o którym dzisiaj pragnę Was poinformować, jest wystarczająco usprawiedliwiony.
Kiedy pod koniec roku 1867 w Warszawie zostałem przedstawiony Jego Najjaśniejszej Cesarskiej Mości, Jego Wysokość skierował moją uwagę w stronę ks. kan.
Marcelego Popiela75 i polecał go mojej szczególnej pieczy. Wiedząc z rozmowy z Waszą Ekscelencją, że Stolica Apostolska nie rekomendowała owego Księdza do objęcia
posługi biskupiej, nie omieszkałem poinformować Cesarza o owych zastrzeżeniach
Stolicy Apostolskiej. Później, podczas rozmowy z Namiestnikiem- Towarzyszem
Bergiem76, dowiedziałem się od niego, że pozwolono mi na powołanie biskupa pomocniczego, choć zarówno Namiestnik Berg, jak i Dyrektor Jego kancelarii są zdania, że
owa sprawa, nie będąca pierwszej konieczności, powinna być podjęta w spokojnym
czasie i w sposób przemyślany. Na tych słowach została zakończona owa sprawa.
Prawdą jest, że stan mojego zdrowia, jak również i informacja rozniesiona na
wszystkie strony przez prasę, jak to cała Galicja oczekuje mojej dymisji, pokazuje,
że rząd dąży do takiej sytuacji, aby możliwe było moje wycofanie się ze sprawowania posługi biskupa diecezjalnego. Dlatego też Minister, chcąc skonsultować
74
Ks. Michał Malinowski (zm. w 1894 roku) – kanonik lwowskiej metropolii greckokatolickiej,
działacz narodowy z okresu Wiosny Ludów oraz stronnictwa staroruskiego w latach 1866–1880.
Zob. W. Osadczy, Święta Ruś, s. 445, przypis 78.
75
Ks. Marceli Popiel (1825–1903) – kanonik unickiej diecezji chełmskiej, od 1871 roku administrator diecezji nadany przez władze rosyjskie, likwidator unii, przyjął prawosławie, członek
Świętego Synodu Cerkwi Prawosławnej. W 1875 r. został wyświęcony na biskupa pomocniczego
prawosławnej eparchii chełmsko-warszawskiej z tytułem biskupa lubelskiego. Zob.: W. Kołbuk,
Duchowieństwo unickie, s. 157; J. Lewandowski, Na pograniczu, s. 145; W. Osadczy, Święta Ruś,
s. 221 przypis 82; Popiel Marceli, WEP PWN, t. 22, Warszawa 2004, s. 59.
76
Namiestnik, Towarzysz Berg – Generalny Gubernator hr. Fiodor Fiodorowicz Berg.
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to z Kościołem Unickim, posłał wczoraj tajniaka, aby zbadać moją opinię co do
mianowania biskupa sufragana.
Człowiek ów odniósł się do mojej rozmowy z Najjaśniejszym Cesarzem wskazując, że Car wyraźnie dał mi do zrozumienia swoje życzenie, aby kanonik Popiel
został moim biskupem sufraganem. W odpowiedzi podałem to, co powiedziałem Cesarzowi, to znaczy, że Stolica Apostolska nie wydała zgody na konsekrację biskupią
ks. kan. Popiela. W kolejnej tajnej rozmowie, kiedy wysłannik ministra nalegał, abym
otworzył się na księdza Popiela, doniosłem o brodzie, przez którą kanonik Popiel stał
się źródłem zgorszenia, zarówno wśród kleru, jak i świeckich. Dodałem przy okazji,
że wspominany Kanonik nie cieszy się zbyt wielką sympatią – i dodając więcej, że
słuchając tej tajnej konwersacji uświadomiłem sobie, że jeśli tak się mają sprawy,
to po wyborze biskupa sufragana nie pozostanie nikt z duchowieństwa pochodzenia
halickiego. W ten sposób zakończyła się ta dyskusja. Z tego też powodu nie czyniłem
żadnych kroków wyjaśniając, że tak poważna sprawa wymaga dojrzałej decyzji.
Uznałem za konieczne uprzedzić Waszą Ekscelencję o tej sytuacji w związku
ze zbliżającą się okazją przybycia do Wiednia Księcia Orloffa, który mógłby ową
sprawę przedstawić Stolicy Apostolskiej. Jakkolwiek by nie było, myślę, że nie
należy zmarnować tak dobrej okazji.
Najpokorniej proszę o wszelkie informacje, które będą wiązać się z tą sprawą,
aby dobro Kościoła rozszerzało się zjednoczonymi siłami.
Z wyrazami głębokiej czci Waszej Ekscelencji, sługa uniżony Mychajło, biskup
chełmski, dnia 15 III 1870.
Czcigodnemu Najjaśniejszemu Panu Mariano Falcinelli, Antoniacci, Arcybiskupowi Ateńskiemu. Do Wiednia.
List 15. M. Kuzemśkyj do Nuncjusza Falcinelliego
Chełm, 17 III 1870.
Kiedy skończyło mi się czternastodniowe pozwolenie wyjazdu, otrzymane
łaskawie przez rząd, dnia 10 b.m. powróciłem do domu, gdzie czekało mnie wiele
licznych i trudnych zadań.
Powierzyłem mojemu przyjacielowi informacje, które powinien dostarczyć Waszej Ekscelencji. Stan mojego zdrowia nie jest najlepszy. Lekarz wskazał przyczyny
mojego złego samopoczucia w ciężkim klimacie, w którym obecnie przebywam,
w niezdrowej wodzie, w intensywnej pracy i w wadach układu oddechowego.
Moje przybycie do Lwowa wypełniło wielką radością wszystkich moich współziomków. Z dalekich rejonów przybywali kapłani, aby się ze mną spotkać, podobnie
jak i mieszkańcy, wszyscy zgodnie jednym głosem pokazywali mi, że szczerym
pragnieniem Rusinów jest to, abym powrócił do Lwowa. Przedstawili mi pismo
wyrażające mniemanie całego narodu z niekończącymi się prośbami, abym podjął
współpracę, aby wypełniła się ich wola.
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Te znaki życzliwości spowodowały we mnie wielkie zamieszanie, skoro cel
mojego przybycia do Lwowa był dalece inny i absolutnie nie przychodziło mi
do głowy, aby kandydować na stolicę metropolii. Skłaniany licznymi prośbami
odkryłem, że byłbym gotowy poddać się decyzji Stolicy Apostolskiej, tym bardziej, że moje zdrowie domaga się lżejszego klimatu i muszę poważnie rozważać
wszystkie środki, które pozwoliłyby mi powrócić do zdrowia.
Uznałem za rzecz stosowną poinformować o Tym Waszmości, zanim uczynię
jakiekolwiek kroki, dodając tylko, że cokolwiek Opatrzność Boża przeznaczyła
dla mnie, jestem gotowy przyjąć z synowskim oddaniem.
Z wyrazami głębokiej czci Waszej Ekscelencji, sługa uniżony Mychajło, biskup
chełmski, dnia 17 marca 1870.
Czcigodnemu Najjaśniejszemu Panu Mariano Falcinelli, Antoniacci, Arcybiskupowi Ateńskiemu. Nuncjuszowi Apostolskiemu. Do Wiednia.
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LIST TADEUSZA OSIŃSKIEGO DO BRATA
– KAZIMIERZA OSIŃSKIEGO Z 2 XI 1903 ROKU
Abstract
The Letter of Tadeusz Osiński to His Brother Kazimierz Osiński
of 2 November 1903
The brothers Tadeusz and Kazimierz Osiński were among the initiators of founding Towarzystwo
Przyjaciół Nauk (Society of the Friends of Learning) in Przemyśl. Their collection became a basis
of the Society established in 1909. Tadeusz’s letter to his brother Kazimierz dated 2 November 1903
is a source material containing information on the manner of collecting exhibits, obtaining funds for
purchasing books, medals and coins. The letter also includes information concerning the Osiński
brothers’ participation in organizations, associations and celebrations of patriotic nature.
Keywords: Kazimierz Osiński, Tadeusz Osiński, letter, TPN, Society of the Friends of Learning
in Przemyśl
Słowa kluczowe: Kazimierz Osiński, Tadeusz Osiński, list, Towarzystwo Przyjaciół Nauk
w Przemyślu

W opracowaniach dotyczących dziejów Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu
znajdują się liczne wzmianki dotyczące zbiorów braci Osińskich1. To właśnie dzięki
determinacji i pasji kolekcjonerskiej Tadeusza i Kazimierza Osińskich powstało Muzeum Towarzystwa Przyjaciół Nauk, którego uroczyste otwarcie nastąpiło w dniu 10
IV 1910 r. Podstawę zbiorów Muzeum stanowiły prywatne zbiory braci Osińskich,
podarowane na rzecz Muzeum. Były to: biblioteka zawierająca około 3000 tomów
dzieł naukowych, przeszło 2000 aktów grodzkich i ziemskich, około 100 medali i monet, zbiór pieczęci, porcelany, broni, biżuterii, wykopalisk, sztychów, map, klepsydr,
1
Z. Felczyński, Kronika Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, w: 70 lat Towarzystwa
Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Przemyśl 1979, s. 149–150; Z. Budzyński, J. Kamińska-Kwak, Ponad
podziałami. Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu w latach 1909–2009, Przemyśl 2009, s.
24–26, 34; M. Waltoś, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu w latach I wojny światowej, w:
Prowincja galicyjska wokół I wojny światowej: konteksty, porównania, przykłady, red. T. Pudłocki,
A. Więch, Przemyśl 2014, s. 139–165.
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obrazów, itd.2. Najpełniejsze informacje o nich zawiera opublikowany w 1911 r.
Inwentarz muzealny, archiwalny i biblioteczny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu za rok 1909–19113. Wiadomo, że jedne z pierwszych egzemplarzy zbiorów
weszły w posiadanie braci Osińskich około 1896 roku4. Stosunkowo niewiele informacji zachowało się na temat sposobu gromadzenia zbiorów. Z danych zawartych
w Inwentarzu wynika, że większość z nich była pozyskiwana jako dary, a nieliczne
zostały zakupione. W związku z tym, cennym źródłem do badania historii zbiorów
Osińskich jest niepublikowany dotąd list autorstwa Tadeusza Osińskiego, kierowany
do młodszego brata Kazimierza Osińskiego, pisany w Przemyślu w dniu 2 XI 1903
roku. Treść listu była znana badaczom dziejów TPN i jego zbiorów5, lecz zdecydowana
większość informacji w nim zawartych nie została należycie opracowana.
Nadawca listu – Tadeusz Osiński6, urodzony 24 XII 1882 r., w roku 1903 był uczniem
VIII klasy c.k. Gimnazjum Wyższego w Przemyślu. Należy zaznaczyć, że do przemyskiego gimnazjum uczęszczał on w latach 1895–1904 i powtarzał klasę III i IV. Egzamin
dojrzałości zdał w 1904 roku przystępując do niego po raz pierwszy7. Adresat listu –
Kazimierz Osiński8, ur. 14 XII 1883 r., po ukończeniu trzech klas w c.k. Gimnazjum
Wyższym w Przemyślu w latach 1894/95–1895/989 i kontynuacji nauki w Wyższej Szkoły
Realnej w Krakowie w latach 1899–190310, w latach 1903–1908 studiował na Wydziale
Budownictwa Lądowego (Architektury) c.k. Szkoły Politechnicznej we Lwowie11.
Treść listu dotyczy głównie sprawy gromadzenia zbiorów przez braci Osińskich. Tadeusz pisze bowiem o możliwości zakupu książek, medali i monet
2
S. Momidłowski, Przeszłość – przyszłości, „Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu
za rok 1909–1911”, t. 1, 1911, s. 11. Zob. także Dziedzictwo Kunstkamery. Jak Kazimierz Osiński
tworzył muzeum, red. T. Pomykacz, A. Sarkady, M. Trojanowska, Przemyśl 2020.
3
Inwentarz muzealny, archiwalny i biblioteczny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu za
rok 1909–1911, Przemyśl 1912.
4
A. Fenczak, Archiwum Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu (1911–1951), „Rocznik
Historyczno-Archiwalny” (dalej: RHA), t. 2: 1985, s. 92.
5
A. Fenczak, Archiwum…, s. 92–95; A. Kunysz, W służbie kultury i regionu. Rzecz o Muzeum
w Przemyślu, Przemyśl 1989, s. 31.
6
Życiorys Tadeusza Osińskiego, zob. A. K. Mielnik, Materiały rodziny Osińskich 1862–1939
w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu, RHA, t. 16: 2002, s. 189–190.
7
Archiwum Państwowe w Przemyślu (dalej: APP), I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza
Słowackiego w Przemyślu, sygn. 112, s. 28.
8
K. Wolski, Inż. Kazimierz Osiński, „Rocznik Przemyski”, t. 9: 1958, s. 240–243; D. Bialic,
Osiński Kazimierz Marian, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 24, Wrocław 1979, s. 338–339;
A. Kunysz, inż. Kazimierz Maria Osiński współtwórca Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej
w Przemyślu, Przemyśl 1984.
9
APP, I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu, sygn. 100, s. 138;
sygn. 101, s. 243.
10
Sprawozdanie Dyrekcyi C.K. Wyższej Szkoły Realnej w Krakowie za rok szkolny 1899, Kraków
1899, s. 64; Sprawozdanie Dyrekcyi C.K. Wyższej Szkoły Realnej w Krakowie za rok szkolny 1901,
Kraków 1901, s. 71; Sprawozdanie Dyrekcyi C.K. Wyższej Szkoły Realnej w Krakowie za rok szkolny
1902, Kraków 1902, s. 91.
11
APP, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu, sygn. 39, nr 4 – świadectwo frekwentacyjne K.
Osińskiego z 9 II 1907 r. wystawione przez Dziekanat Wydziału Budownictwa Lądowego w c.k. Szkole
Politechnicznej we Lwowie, podpisane przez dziekana Teodora Talowskiego; D. Bialic, Osiński... s. 338–339.
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w antykwariatach, prenumeracie czasopism oraz problemach finansowych z tym
związanych. Tekst zawiera również informacje na temat organizowania sposobu
przechowywania zbiorów i ich oznaczania. Ze względu na fakt, że Kazimierz
w 1903 r. przebywał we Lwowie, Tadeusz opiekował się zbiorami gromadzonymi w Przemyślu.
Nadawca listu w listopadzie 1903 r. był uczniem klasy maturalnej, dlatego
pisze także o książkach niezbędnych mu do przygotowywania się do egzaminu
dojrzałości. Ze względu na to, że tekst był pisany 2 XI (a więc nazajutrz po święcie Wszystkich Świętych) Tadeusz zawarł też relację z obchodów tego dnia przez
niego i grono młodzieży przemyskiej.
Niezwykle ciekawy jest adres zachowany na kopercie. Wymienia on bowiem
w żartobliwym tonie różne funkcje społeczne pełnione przez Kazimierza Osińskiego i przynależność do stowarzyszeń, towarzystw, itp. Publikowany list był
przechowywany w Archiwum TPN-u w Przemyślu. W 1952 roku jego zasób po
likwidacji rok wcześniej Towarzystwa, trafił do zasobów nowoutworzonego archiwum państwowego12. Niewielka część dokumentów (związanych z działalnością
TPN) pozostała w archiwum zakładowym TPN, w tym publikowany poniżej list. W
trakcie prac porządkowych w tymże archiwum jego najstarszą część, zawierającą
akta z lat 1863–1864, 1887, 1903–1919, 1949, 1952–1954, 1957, podzielono na
osiem teczek, ułożono chronologicznie i opisano. W 2017 r. w ramach projektu
„Nowe kolekcje Biblioteki Cyfrowej Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu”
ich zawartość zdigitalizowano i udostępniono na stronie Towarzystwa: http://
bc.tpn.przemysl.pl/index.php/materialy-archiwalne-tpn-przemysl. Publikowany
tekst znajduje się w teczce zatytułowanej „Dokumenty z lat 1863–1909” na s.
41–45. http://bc.tpn.przemysl.pl/index.php/materialy-archiwalne-tpn-przemyslukryte/24-teczka?doc=041&str=0&tec=1 W 2019 r. ww. teczki zostały przekazane
do zasobu Archiwum Państwowego w Przemyślu i włączone do zespołu nr 398
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Teczka zawierająca publikowany
list znajduje się w tym zespole archiwalnym pod sygnaturą 39. Jest to bifolium
formatu 170x220 mm, zapisane wyraźnym, starannym pismem. Zachowała się
również koperta, której treść także opublikowano. Zgodnie z wytycznymi Projektu instrukcji wydawniczej dla źródeł historycznych XIX i początku XX wieku13
poprawiono nieliczne błędy ortograficzne nadawcy listu oraz rozwinięto skróty.
Uzupełnienia zamieszczono w nawiasach kwadratowych.
12
Z dniem 1 X 1952 r., na podstawie wydanego w poprzednim dniu Zarządzenia Nr 11 Naczelnego
Dyrektora Archiwów, przeniesiono siedzibę Archiwum Wojewódzkiego z Rzeszowa do Przemyśla,
tworząc w wyniku przekształcenia dotychczasowego Oddziału przemyskiego instytucję o nazwie:
Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Rzeszowie z siedzibą w Przemyślu; A. Fenczak, Archiwum…,
s. 128; M. Dalecki, Kształtowanie się zasobu Archiwum Państwowego w Przemyślu w latach 1951–
2001, RHA, t. 16: 2002, s. 112–113. Towarzystwo zostało reaktywowane w 1957 r. Z. Budzyński,
J. Kamińska-Kwak, Ponad podziałami…, Przemyśl 2009, s. 108, 118.
13
I. Ihnatowicz, Projekt instrukcji wydawniczej dla źródeł historycznych XIX i początku XX
wieku, „Studia Źródłoznawcze”, t. 7: 1962, s. 99–124.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------Archiwum Państwowe w Przemyślu, Towarzystwo Przyjaciół Nauk
w Przemyślu, sygn. 39
Wielmożny Pan
Kazimierz Maryan Osiński
słuchacz architektury14, b.[yły] członek Sokoła przemyskiego15
dyrektor Muzeum Osińskich16, brat W.[ielmożny]P.[an], profesor nauki szermierki
tow. im. Wołodyjowskiego, reżyser trupy wędrującej wakacyjnej
teatralnej17, b.[yły] sekretarz tow. kolumny Wiśniowskiego i
Kapuścińskiego18, czynny członek chóru katedralnego w Przemyślu (o ile jest
obecny w tymże grodzie), etc., etc, etc.
we Lwowie
L.[audetur] J.[esus] Chr.[istus]

Przemyśl, 2 XI 1903.

Kochany Kaziu!
Za życzenia19 po raz wtóry Ci dziękuję, a także za ów choć nie tak wspaniały, ale
z serca płynący upominek. Podziękuj także Mańkowi20 za życzenia, przy sposobności
ujrzenia (ż) sam podziękuję, lecz obecnie nie mam czasu zabrać się do odpisywania
na otrzymane życzenia, których całą paczkę otrzymałem, tak samo na się rzecz z Jaśkiem Wyżykowskim21. Byłem dzisiaj u p. Cichockiego w sprawie pieczątki22, jednak
W 1903 r. Kazimierz Osiński był studentem I roku Politechniki Lwowskiej.
W wydawnictwie Sprawozdanie Wydziału Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”
w Przemyślu za rok 1910 przedłożone Walnemu Zgromadzeniu 31 maja 1911, Przemyśl 1911, s. 50
Kazimierz Osiński został wymieniony jako członek „Sokoła”, który wstąpił do Towarzystwa w 1910 roku.
16
Nadawca listu mianem „Muzeum Osińskich” określa zbiory, które gromadził wraz z bratem.
17
Nadawca nawiązuje zapewne do przedstawienia Kościuszko pod Racławicami, odegranego
w Sufczynie 16 VIII 1903 r., przez uczniów przemyskiego gimnazjum, por. przypis 26.
18
W Przemyślu uroczyście obchodzono rocznicę stracenia Józefa Kapuścińskiego i Teofila Wiśniowskiego
(31 VII 1847 r. we Lwowie). Prasa przemyska opisywała przebieg uroczystości organizowanych w latach
1887, 1889, 1892–1895, 1897, 1900–1902, w których licznie uczestniczyła młodzież. Nie pojawiała się
w nich informacja na temat organizacji, której sekretarzem mógł być Kazimierz Osiński. Zob. A. Koperski,
Hołd przemyślan dla męczenników narodowych Teofila Wiśniowskiego i Józefa Kapuścińskiego uczestników
powstania krakowskiego w 1846 r., „Przemyskie Zapiski Historyczne” , t. 22: 2018, s. 49–53.
19
W dniu 28 X przypadają imieniny Tadeusza. Zapewne nadawca ma na myśli życzenia składane
i przesyłane z tej okazji.
20
Prawdopodobnie Marian Osiński (1883–1974), kuzyn Osińskich, który w latach 1901-1906, wraz
z Kazimierzem studiował na Wydziale Architektury C.K. Szkoły Politechnicznej we Lwowie, S. M.
Brzozowski, Polski Słownik Biograficzny, t. 24, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1979, s. 346..
21
Jan Wyżykowski – członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, pochodził ze
Stanisławowa. W 1908 r. za jego pośrednictwem hrabina Konstancja z Wiktorów Romerowa
przekazała do zbiorów Osińskich szczątki archiwum rodziny Borowskich z Borowej koło Mielca,
pochodzące z XVII–XVIII wieku.
22
Stempel „Zbiory Osińskich w Przemyślu”, którym sygnowane były akta przekazane przez
hrabinę Romerową w 1908 r.
14
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nie jest jeszcze gotowa, mówiłem z nim o szafie23, mianowicie wiele by kosztowała
z miękkiego drzewa, otóż otrzymałem odpowiedź, że mniej więcej 40 koron, na co
się spodziewam nie będzie w kasie tyle funduszu, a od tata24 nie spodziewam się
abyśmy cokolwiek otrzymali, potrzeba więc będzie kupić na tandycie25.
Od Żyda zaś, z którym o szafie mówiłem nie mam jeszcze odpowiedzi, dzisiaj
szukałem za nim po żydowskim mieście, ale go nie spotkałem.
Rewolwer chętnie bym Ci posłał, ale nie miałbyś z niego żadnego pożytku, gdyż
od wycieczki sufczyńskiej26 jest popsuty. Chciałem dać go p. Łuczyńskiemu do naprawy, ale on owego znajomego rusznikarza już nie ma, trzeba by go więc dać gdzie
indziej naprawić, ale nie ma gotówki w kasie. Posyłam Ci spinki (2 pary), a także
katalog naszej biblioteki27, w tym celu, abyś niepotrzebnie nie kupował drugi raz
tych samych książek. W tym celu także od czasu do czasu donieś mi, jakie książki
nabędziesz, przyszlij mi spis książek, które kupiłeś w Krakowie. Poszukaj po antykwarniach, czy byś nie mógł nabyć używanych książek wydania Westy28, zwłaszcza
znaczniejszych, jako to: Dziady29, Maryę30, itp. Gdybyś miał nabyć to kup, a pieniądze
bym Ci wrócił poprosiwszy Taty. Książki te są mi koniecznie potrzebne, gdyż myśmy prawie nic się nie uczyli literatury, takich bowiem mieliśmy profesorów31, a do
23
Być może chodzi o oszkloną szafę, którą Osińscy podarowali Muzeum TPN, Inwentarz
muzealny…, s. 37.
24
Michał Osiński (19 VIII 1850 – 26 XI 1928) – ojciec braci Osińskich, przemysłowiec,
współzałożyciel Kasy Zaliczkowej Rzemieślników i Rolników w Przemyślu, a później jej dyrektor;
długoletni prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Przemyślu, radny miejski.
25
Miejsce handlu starymi rzeczami, sprzedawanymi okazyjnie.
26
Sufczyna – miejscowość k. Birczy, majątek Wincenty Tarnawskiej z Waygartów, odziedziczony
po ojcu. T. Pudłocki, „Będziemy działać”. Wincenta Tarnawska w służbie niepodległości Polski,
Kraków 2013, s. 69. T. Osiński odnosi się do wydarzeń z 16 VIII 1903 r., kiedy uczniowie gimnazjum
przemyskiego odegrali Kościuszkę pod Racławicami, podczas wizytacji bpa Józefa Sebastiana
Pelczara w tej miejscowości. Zob. ibidem, s. 97.
27
Tadeusz Osiński sporządził wstępny spis książek, które następnie zostały przekazane do zbiorów
TPN-u. Zajmował się także sporadycznym wypożyczaniem książek członkom i gościom odwiedzającym
siedzibę TPN po 1911 roku., M. Waltoś, Biblioteka Naukowa Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu
(1909–2005), w: Z dziejów bibliotek przemyskich. Praca zbiorowa z okazji sześćdziesięciolecia Przemyskiej
Biblioteki Publicznej (1947–2007), red. A. Siciak, Przemyśl 2009, s. 172; W Muzeum Narodowym Ziemi
Przemyskiej zachował się tzw. Rejestr kartkowy, zawierający m.in. tytuły książek gromadzonych przez
Osińskich. Nie jest jednak pewne, czy rzeczywiście jest to katalog sporządzony przez Tadeusza Osińskiego.
28
Wydawnictwa Feliksa Westy (1842–1946), który od 1886 r. prowadził własną drukarnię
w Brodach. Od 1912 r. otworzył własną księgarnię we Lwowie.
29
Dzieło Adama Mickiewicza.
30
Powieść Antoniego Malczewskiego, wydana po raz pierwszy w 1825 r.
31
W latach 1895–1904 nauczycielami języka polskiego w klasach, do których uczęszczał Tadeusz
Osiński byli: Bolesław Stojanowski, Leontij Kuźma, Stanisław Goliński, Bronisław Kąsinowski, APP,
I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Przemyślu, sygn. 101, s. 205; sygn. 102, s. 333; sygn. 106,
s. 550; sygn. 107, s. 723; Biogramy profesorów, zob. R. Ergetowski, Kąsinowski Bronisław, w: Słownik
badaczy literatury polskiej, t. 4, red. J. Starnawski, Łódź 2001, s. 172–176; T. Pudłocki, Stojanowski
Bolesław, w: Słownik badaczy literatury polskiej, t. 8, red. J. Starnawski, Łódź 2006, s. 250-251; idem
Goliński Stanisław, w: Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski południowowschodniej, red. A. Meissner i K. Szmyd, Rzeszów 2011, s. 128–129; T. Pudłocki, R. Skakun, Leontij
Kuźma – lider kołomyjskich Ukraińców, „Nasz Przemyśl”, sierpień 2020, s. 41.
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matury potrzeba będzie to wszystko przerobić. Zresztą podam Ci jeszcze dokładny
spis, jakie książki będą mi potrzebne, oprócz wymienionych. Irydiona, Agay Hana
i Nieboską Komedyę32 przyślę Ci wkrótce, skoro tylko w klasie skończymy tę lekturę.
Szabel33 Ci nie posyłam, gdyż Tato się temu sprzeciwił, natomiast zaś posyłam Ci
Mitologię Greków i Rzymian34, tusz i gumę, także niektóre jeszcze Twoje szpargały.
Jak Ci wiadomo posłałem do Wydawnictwa „Wędrowca”35 (Lwów, plac Mariacki L.
4) 50 hal[erzy]36 w markach na przesyłkę miesięczną „Gońca Porannego i Wieczornego”37, do czego mieli prawo wszyscy prenumeratorowie „Wędrowca”. Otóż do dzisiaj
ani owego „Gońca” i zwrotu marek nie widziałem, dlatego więc udaj się do Administracji
i upomnij się o zwrot 50 hal.[erzy], a recte 5 marek po 20 hal.[erzy], które z podpisem
M. Osiński wysłałem (wewnątrz list był zatytułowany „Szanowna Redakcjo”). I tak
posiędziesz 5 marek, które Ci się z pewnością przydadzą, tylko nie zapomnij się tam
udać i nie wstydź się o swoje upomnieć. Napisz do Wiednia, aby Ci przysłali numera
okazowego czasopisma numizmatycznego, którego tytuł zapisałeś sobie u ks.[iędza]
kapelana wojskowego38. Czy dużo spisałeś już monet?39 Nie zapomnij przysłać mi przez
Mamę40 książkę moją polską. Szperaj także po antykwarniach za książkami, może uda
Ci się nabyć „Roczniki biblioteki Ossolińskich”41, a także szukaj starych monet i medali.
W niedzielę [1 XI 1903 r.] pod krzyżem mieliśmy, jak od kilku lat rokroczne zebranie (pod krzyżem Kapuścińskiego)42, przemawiał kol.[ega]
Dzieła Zygmunta Krasińskiego.
W zbiorach Osińskich znajdowały się „szable austriackie”, które zostały podarowane do
zbiorów Muzeum TPN. Przypuszczalnie mowa tutaj o nich, Inwentarz muzealny…, s. 12.
34
Mogło być to wydanie autorstwa A. Zipplera, Mitologia Greków i Rzymian najważniejsze
wiadomości o mitologii Indów, Egipcyan, Babilończyków, Fenicyan, Persów, Celtów, Germanów
i Słowian z 87 rycinami, Złoczów 1899.
35
„Wędrowiec” – pierwsze polskie czasopismo podróżnicze, założone przez Józefa Ungera,
wydawane w latach od 1863–1906 w Warszawie.
36
Halerz – jednostka monetarna na terenie Austro-Węgier, stanowiąca 1/100 korony.
37
„Goniec Poranny i Wieczorny” ukazywał się w latach 1901–1918 w Warszawie.
38
W latach 1898–1900 kapelanem wojskowym w Przemyślu był ks. Kazimierz Płachetko,
natomiast w latach 1901–1903 ks. Józef Narzymski. Zob. Schematismus universi venerabilis cleri
Saecularis et Regularis Dioeceseos Ritus Latini Premisliensis pro Anno Domini 1898, Przemyśl
1897, s. 44; Ibidem pro Anno Domini 1899, Przemyśl 1898, s. 44; Ibidem pro Anno Domini 1900,
Przemyśl 1899, s. 44; Ibidem pro Anno Domini 1901, Przemyśl 1900, s. 44; Ibidem pro Anno Domini
1902, Przemyśl 1901, s 44; Ibidem pro Anno Domini 1903, Przemyśl 1902, s. 44.
39
Do 1909 r. Osińscy posiadali „monet zinwentaryzowanych srebrnych, miedzianych i złotych
600. Nieinwentaryzowanych 799. Razem 1399”, Inwentarz muzealny…, s. 15.
40
Natalia z Matzów Osińska (4 VII 1860 r. – 5 I 1931 r.).
41
Chodzi o „Sprawozdania z czynności Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”, wydawane
od 1853 roku.
42
W Przemyślu na miejsce obchodów rocznicy stracenia Józefa Kapuścińskiego i Teofila
Wiśniowskiego wybrano wzgórze zamkowe, gdzie w 1893 r. postawiono krzyż ku czci bohaterów,
z zamiarem usypania kopca ziemnego. Krzyż przypuszczalnie znajdował się na łączce u podnóża
Wzgórza Trzech Krzyży, M. Duma, Szermierze niepodległości, cz. 1, „Nasz Przemyśl”, sierpień
2018, s. 14–15; idem, Szermierze niepodległości suplement, „Nasz Przemyśl”, październik 2018, s.
6–7; A. Koperski, Hołd przemyślan dla męczenników narodowych…, s. 49–53. Fotografia z ok. 1900
r. przedstawiająca krzyż postawiony w hołdzie Wiśniowskiemu i Kapuścińskiemu, ibidem, s. 48.
32
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Kling43, następnie po odśpiewaniu kilku pieśni patriotycznych cała wiara
posypała się przez wzniesienie czy zniesienie na cmentarz44. Gdzie chór nasz
śpiewał pod krzyżem krożeńskim45 i na grobach śp. profesorów, kolegów, krewnych naszych kolegów.
Kamienica p. Tarnawskiego46 już zasłania nam widok, gdyż budują obecnie 2gie
piętro. Dzisiaj przysłał p. Wilczek47 rogi oprawione, tylko jedną parę czy jeszcze
nie oprawił, czy też może zagubił, gdyż ją nie przysłał. Kończąc pisaninę Mańka
i Ciebie całuję Twój brat Tadeusz.
Rewolwer dam naprawić Machowi, a gdy będzie funkcjonował Ci przyślę.
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Abstract
The Birth of Student Self-government in the Light of Source Materials
from the Stanislaviv Gymnasium (1911)
In the early 20th c. in secondary schools in Galicia innovative educational methods started to be
introduced in the form of school communities, or class self-government. The idea had come from
the USA. Its introduction was accompanied with discussions in teachers’ magazines and at schools
during staff meetings. The most controversial issue seemed to be the question of introducing the
right of the students to judge each other and inflict punishment. Despite controversies, the concept
managed to be put into practice in several Galician gymnasiums already before the First World War.
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Przełom XIX i XX w. to w dziejach galicyjskich gimnazjów okres wielu zmian.
Wprowadzone w 1909 r. nowe programy nauczania zwiększyły rolę elementów
narodowych w edukacji. Rosła aktywność społeczeństwa, przejawiająca się tworzeniem różnorodnych stowarzyszeń. Mobilizacja w działaniach na rzecz ogółu stała
się pożądaną cechą, wynikającą z możliwości, jakie zostały stworzone w Galicji
dzięki przywróceniu samorządów, ale również powiązana była z etosem osób
wykształconych, zwłaszcza inteligencji. Szło to w parze z dążeniami części nauczycieli, by już w szkole kształcić młodzież w duchu obywatelskim. W czasopismach przeznaczonych dla pedagogów zaczęły pojawiać się informacje o nowych
formach przysposabiania i wychowywania młodzieży, kwestia ta poruszana była
także na posiedzeniach rad pedagogicznych.
Idea gmin szkolnych jako formy samorządu uczniowskiego dotarła do Galicji ze
Stanów Zjednoczonych. W 1897 r. Wilson Lindsay Gill (1851–1941), amerykański
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przedsiębiorca, utworzył w Nowym Jorku pierwszą gminę szkolną opartą na idei
kształcenia moralnego i obywatelskiego, publikując równocześnie prace teoretyczne, w których omawiał główne zasady tej inicjatywy1. Jego idea szkolnego
samorządu, zastosowana w tzw. school cities czy też school state pozwalała na
szeroki dostęp uczniów do stanowienia o sobie, swojej klasie i szkole.
W austriackiej części monarchii pierwsze gminy tworzył Karl Prodinger (1875–
1948), nauczyciel gimnazjalny, który uczył języków klasycznych. Od 1901 r.
był suplentem w Klagenfurcie, a następnie nauczycielem: w latach 1902–1905
w Kaaden (Kadaň), 1905–1908 w Gottschee (Kočevje) i w okresie 1908–1918
w Poli (Pula). Po 1918 r. uczył w Wiedniu oraz w Hollabrunn2. Właśnie w Puli
utworzył w 1909 r. pierwszą gminę szkolną. Pracując na terenach zróżnicowanych
narodowo propagował ideę, by taka gmina reprezentowała wszystkich uczniów,
bez względu na wyznanie oraz narodowość. Jego koncepcja, wobec rosnących
również na terenie galicyjskich szkół średnich konfliktów polsko-ukraińskich,
mogła być rodzajem środka zaradczego. Niemniej jednak wielu nauczycieli, którzy
doświadczyli niepowodzenia szkół utrakwistycznych, nie miało przekonania do
tego pomysłu. Gminy szkolne miały stanowić również antidotum na problemy
dyscyplinarne w szkołach. Gimnazja galicyjskie przechodziły w czasie autonomii
znaczący proces demokratyzacji. W szeregach uczniów, szczególnie od końca XIX
w., systematycznie rosła grupa młodzieży pochodzących z rodzin włościańskich
oraz rzemieślniczych, zwłaszcza pochodzenia żydowskiego. Rodziło to określone problemy wychowawcze, a zróżnicowanie uczniów wymagało odmiennych
zachowań nauczycieli. Do tego przestarzałe przepisy dyscyplinarne, w znacznej
mierze nieegzekwowalne, często podawane bez uzasadnienia, skłaniały do ich
nieprzestrzegania3. Dodatkowo sami nauczyciele nierzadko prowokowali problemy
wychowawcze, reagując na zachowania uczniów wyzwiskami i poniżaniem4. Dlatego też przekazanie młodzieży części odpowiedzialności za dyscyplinę w szkole
było nowością, która wymagała wielu rozważań. Zastanawiano się nad zakresem
uprawnień gminy, jej stosunkiem do nauczycieli, do uczniów czy też do istniejących
przy każdym gimnazjum Czytelni uczniowskich. W dyskusjach przywoływano
przykłady działających już gmin, zakresu ich działania czy propozycji dotyczących
opracowania stosownych regulaminów.
W.L. Gill, The Gill system of moral and civic training as exemplified in the school cities and
school state at the State normal school, New Paltz, New York. A symposium by the faculty and students
of the school, the author of the system and other educators, New York 1901; idem, The school republic,
school city helps for teachers and pupils; a system of moral and civic training, New York 1906.
2
R. Hösch, Karl Prodinger (1875–1948), „Österreichisches Biographisches Lexikon”, Bd. 8 (Lfg.
39, 1982), s. 299–300; P. Dudek, „Wir wollen Krieger sein im Heere des Lichts”. Reformpädagogische Landerziehungsheime im hessischen Hochwaldhausen 1912–1927, Bad Heilbrunn 2013, s. 121.
3
Cz. Mączyński, O gminach szkolnych i potrzebie wprowadzenia ich w życie, „Muzeum”, 1911,
t. 2, z. 2, s. 98–99.
4
Ibidem, s. 99–100.
1
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Na terenie Galicji pierwsze próby wprowadzenia gmin szkolnych miały
miejsce w pojedynczych klasach5. Jedną z nich, choć w wąskim zakresie ograniczającym się do kwestii dyscyplinarnych, utworzył w klasie III c.k. Gimnazjum VI we Lwowie w roku szkolnym 1909/1910 młody (pracujący zaledwie
od dwóch lat) nauczyciel języków klasycznych, przyszły marszałek polskiego
sejmu, Maciej Rataj6. W pełni działająca „school city” powstała w V klasie
gimnazjum przemyskiego (polskiego) w następnym roku szkolnym (1910/1911),
a jej twórcą był wówczas jeszcze suplent, późniejszy obrońca Lwowa i poseł na
Sejm, płk Czesław Mączyński (1881–1935)7. Gmina przemyska miała półroczną
kadencję, władzę ustawodawczą pełnił Sejmik, posiedzenia odbywały się co
miesiąc, a na nich rozwiązywano aktualne problemy oraz omawiano wybrane
kwestie. W roku szkolnym 1911/1912 były to: Podstawy autonomii; Obowiązkowość; Ambicja i zazdrość; O tak zwanym fagasowstwie; Karność w szkole;
O kształceniu woli; Korzyści i szkody tańców; Znaczenie ćwiczeń fizycznych
dla organizmu; Obowiązki obywateli. Nad wykonywaniem obowiązków czuwała
Rada gminna, która zorganizowała korepetycje, powołała kółko literacko-historyczne i sportowe, urządzała wycieczki; założono też Kasę Oszczędności.
Władzę sądowniczą tworzyła Ława sądowa, która rozpatrywała takie sprawy
jak spóźnienia, zniewagi, niewłaściwe zachowanie. Karami były dwugodzinny
karcer, nagana oraz nagana z pozbawieniem praw obywatelskich8.
Najważniejszym celem tworzenia gmin było kształcenie charakteru uczniów,
a zwłaszcza ich samodzielności, obowiązkowości, poczucia odpowiedniości za
własne czyny, poczucia sprawiedliwości oraz koleżeństwa. Dążono, by posłuszeństwo, wynikające z systemu kar, zamienić na tzw. posłuszeństwo dobrowolne,
wynikające ze świadomości. Miało to w efekcie przyczynić się do wychowania
świadomych obywateli, którzy mogliby korzystać z możliwości konstytucjonalizmu austriackiego. W kwestiach etycznych, które również miały kształtować
wśród uczniów gminy szkolne, galicyjscy nauczyciele opierali się na poglądach
Friedricha Wilhelma Foerstera (1869–1966). Swoje poglądy i sposób postępowania z uczniami ogłosił w pracach Jugendlehre z 1904 i Schule und Charakter
z 1907 r. To z jego dzieł zaczerpnięto pojęcie „dobrowolnego posłuszeństwa”, na
które powoływał się tworzący gminę w gimnazjum przemyskim Cz. Mączyński.
Korzystając z koncepcji Foerstera, włączano również elementy odnoszące się
E. Juśko, Pozalekcyjne formy oddziaływań wychowawczych na młodzież publicznych polskich
szkół średnich w autonomicznej Galicji, Rzeszów 2020, s. 87–91.
6
Cz. Mączyński, O gminach szkolnych, s. 103.
7
Sprawozdanie c.k. Gimnazjum w Przemyślu z polskim językiem wykładowym za rok 1912,
Przemyśl 1912, s. 18. Na temat Mączyńskiego zob. J. Miliński, Pułkownik Czesław Mączyński
1881–1935. Obrońca Lwowa i polityk Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2004.
8
Sprawozdanie c.k. Gimnazjum w Przemyślu, s. 18. Na temat szkoły w tym czasie zob. T.
Pudłocki, Na rozstaju wzorców i pragnień – życie codzienne uczniów I gimnazjum w Przemyślu na
początku XX wieku, w: Virtuti et ingenio. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Julianowi
Dybcowi, red. A. K. Banach, Kraków 2013, s. 431–447.
5
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do osoby wychowawcy. To on powinien urzeczywistniać pewien ideał, wzorzec
postępowania w życiu, którego wymagał od swoich wychowanków9.
Najważniejszym elementem procesu tworzenia gmin szkolnych było przygotowanie odpowiedniego regulaminu działania (tzw. konstytucji) i tej kwestii poświęcone zostało zebranie nauczycieli c.k. I Gimnazjum w Stanisławowie. Referentem
był nauczyciel języka polskiego i niemieckiego dr Emil Urich (1885–1942)10. Po
przedstawieniu jego propozycji odbyła się wśród nauczycieli tej szkoły dyskusja,
w wyniku której część grona pedagogicznego opowiedziała się przeciwko projektowi i ostatecznie do utworzenia gminy szkolnej w tym gimnazjum nie doszło.
Poniższy materiał, zaprezentowany podczas nadzwyczajnej konferencji nauczycielskiej odbytej 14 marca 1911 r. w gimnazjum w Stanisławowie, jest jednak
ciekawym dokumentem ukazującym koncepcje wychowawcze, jakie próbowano
wprowadzić w galicyjskich szkołach średnich.
Referat: O gminie szkolnej
opracował Dr Emil Urich11
Myśl urządzenia gminy szkolnej powstała z tego założenia, że szkoła ma nie
tylko podawać wiedzę i kształcić umysł, ale też rozwijać charakter wychowanka,
hartować jego wolę; nadto szkoła ma przygotowywać do przyszłego życia w społeczeństwie i państwie, ma kształcić przyszłych jego obywateli. By osiągnąć te
cele nie wystarczą teoretyczne pouczenia, lecz trzeba wprowadzenia w praktykę.
Dr Prodinger, który pierwszy w Austrii podjął myśl stworzenia gminy szkolnej,
jaką w r. 1897 utworzył w Nowym Jorku Wilson Gill, powiada że podczas gdy
w państwie istnieje Konstytucja, szkoła nasza jest jeszcze zawsze absolutną.
Wszystkim rządzą dziś nauczyciele, uczniom dyktuje się tylko gotowe rozporządzenia i przynagla się ich do słuchania, do porządku. Do tego potrzeba ze strony
uczniów wielkiego przezwyciężenia się, trzeba podporządkowania swojej woli
pod wolę cudzą, a to nabywa się tylko przez ciągłe ćwiczenie, hartowanie się.
Otóż w dzisiejszym ustroju szkoły młodzież nie ma sposobności hartowania swej
woli. O porządek troszczy się grono nauczycielskie z dyrektorem, młodzież zaś
troszczy się tylko o to, by jak najwięcej dokuczyć swym zwierzchnikom. Gdy
Szerzej zob. D. Koźmian, Chrześcijańska myśl wychowawcza Fryderyka Wilhelma Foerstera
i jej recepcja w Polsce, Szczecin 1996.
10
E. Urich w zawodzie nauczycielskim był od kwietnia 1907 r., a mianowanie uzyskał rok później.
Jego dalsza kariera nauczycielska zwieńczona została stanowiskami dyrektorskimi w gimnazjach
lwowskich. W czasie II wojny światowej działał w tajnym nauczaniu, został zamordowany przez
Niemców w 1942 r. H. Kopia, Spis nauczycieli szkól średnich oraz polskiego gimnazjum w Cieszynie
na podstawie nadesłanych tabel konskrypcyjnych, Lwów 1909, s. 37; D. Ratajczak, Tajne nauczanie
we Lwowie, „Jarosławski Kwartalnik Armii Krajowej”, 11, 2002, lipiec–wrzesień, nr 45, s. 3–5.
11
Центральний державний історичний архів України, м. Львів, f. 178 Rada Szkolna Krajowa,
op. 3, spr. 8: Protokoły posiedzeń konferencji nauczycielskich szkół średnich Galicji za rok 1911, k.
91–92 (Dyrekcja c.k. gimnazjum I. z polskim językiem wykładowym w Stanisławowie).
9
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jednak czuwanie nad porządkiem powierzy się uczniom, wtedy jest rzeczą ich
ambicji, by zapanował ład jak największy, sobie nawzajem figlów chyba nie będą
płatali. I oto mamy ciągłe przezwyciężanie się, nie w formie biernej, jak dotąd,
lecz w czynnym działaniu. Że tak jest, tego dowodzi to, co pisze prof. Jarosch12
z Wiednia w czasopiśmie „Die weltliche Schule”, Nr 19. z r. 1900, który w swojej
klasie zorganizował gminę szkolną. Nie mogąc wpłynąć na klasę, która ustawicznie broiła i nie robiła postępów w nauce, nadał mu „konstytucję”. Wynik był
niespodziewany! Zapanował spokój i ład, zachowanie całej klasy poprawiło się,
co widocznym się stało nawet przy klasyfikacji z końcem roku szkolnego, która
wypadła znacznie lepiej.
Także i sądownictwo nasze szkolne chroma, bardzo rzadko jesteśmy w stanie
wniknąć w motywy czynu ucznia. Uczeń mając przed sobą tak srogiego sędziego,
jakim jest nauczyciel, względnie grono nauczycielskie, zwykle nie mówi całej
prawdy; przed kolegą własnym zaś wywnętrzy się daleko lepiej; zresztą współuczniowie zwykle lepiej znają stosunki ucznia niż my. Znika więc kłamstwo, obłuda,
a następuje szczerość i otwartość.
To by były główne motywy, przemawiające za wprowadzeniem gminy szkolnej. Co do jej organizacji, pierwszym jej warunkiem jest współdziałanie całego
[podkreśl. w tekście – MS] grona i dyrektora w tym kierunku. Skoro się znajdzie
jeden lub kilku nauczycieli, którzy gminy szkolnej nie uznają lub ją nawet będą
ośmieszali, rzecz stanie się nawet szkodliwą, bo osłabi jeszcze bardziej zaufanie
uczniów do nas. Skoro więc wszyscy się na to zgodzą otrzymują uczniowie prawo
wyboru swych dygnitarzy: rady, sędziów itd. Dr Prodinger porusza w tym względzie
kwestię narodowości. Proponuje mianowicie w swoim „Verfassungsentwurf” wybór
tych dygnitarzy w ten sposób, by każda z trzech tam istniejących narodowości miała
swych przedstawicieli, i podaje na to szczegółowe normy. Kol. Piller13 w projekcie przedłożonym konferencji II. gimnazjum zastępuje narodowości wyznaniami,
tworząc trzy odrębne kurie wyznaniowe i uczniów rzymsko-, grecko-katolickich
i mojżeszowych. Moim zdaniem i jedno i drugie nie może być dobre w skutkach.
Zdaje mi się, że powinniśmy akcentować wszyscy, że w szkole mamy przed sobą
tylko uczniów bez różnicy narodowości i wyznania. W myśl tego ze smutkiem
stwierdzamy, że między uczniami potworzyły się stronnictwa i partie narodowościowo-wyznaniowe. A tu mielibyśmy taki rozłam z góry narzucać i sankcjonować?
Lepiej moim zdaniem tego rozłamu, który już i tak istnieje nie uznawać i wynik
wyborów zostawić losowi. Nasuwa mi się tu analogia, zdobyta doświadczeniem:
w zakładzie naszym istnieje Czytelnia uczniów, posiadająca w swym zakresie dość
obszerny samorząd. Otóż jako jej opiekun przeprowadzałem sam dwa razy wybory
12
Julius Jarosch – profesor gimnazjum w Wiedniu. Swoje doświadczenia na temat gmin szkolnych
przedstawił także w tekście: Staatsbürgerliche Erziehung durch Schulgemeinden, „Paedagogisches
Jahrbuch”, 1912, s. 39–51.
13
Eugeniusz Witold Piller – nauczyciel gimnazjum w Stanisławowie, ur. w 1880 r. w Podhajcach,
pracę rozpoczął w 1902 r., mianowanie uzyskał w 1908 r.
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i oba razy bez żadnego wpływania wynik był zadowalający: do wydziału weszli
uczniowie i Polacy i Rusini, wyznania rzymsko-kat., grecko-kat. i mojżeszowego,
a w ciągu urzędowania nigdy kwestii narodowościowych ani wyznaniowych nie
podnoszono. Według projektu Kol. Pillera np. obrońcą-oskarżycielem w sądach
ma być stale uczeń wyznania mojżeszowego. Czy to nie spowodowałoby ciągłych
narzekań ze strony uczniów katolików, czy nie zarzucano by mu stronniczości na
tle wyznaniowym? Dlatego w swoim projekcie pomijam tę kwestię zupełnie.
Drugą sprawą, w której zajmuję stanowisko odmienne od Dr Prodingera i Kol.
Pillera, jest sądownictwo gminy szkolnej. Obaj projektodawcy odróżniają sądy I.
instancji z 3 i sądy II. instancji z 12 ławników, oba ogólne, wybierane z pośród
ogółu członków gminy; tak samo wybrany ma być obrońca, spełniający funkcje
i sędziego śledczego i prokuratora. Moim zdaniem lepiej sądownictwo przenieść do
poszczególnych klas, tj. ustanowić sądy klasowe, koleżeńskie. Każda klasa wybiera
3 członków sądu klasowego, którzy spośród siebie obierają przewodniczącego.
Co do kompetencji sądów, Kol. Piller pisze w swoim projekcie tak: „Należą tu na
razie wykroczenia jak złośliwe uszkodzenie budynku lub przedmiotów szkolnych,
skrzywdzenie kolegów np. obraza honoru, niepłacenie długów, uszkodzenie książek
itp., w ogóle te wykroczenia, które nie podlegają karom karceru, zawieszanym przez
grono i exkluzyi”. Dwie rzeczy są w tym niejasne. Ponieważ grono obecnie nie ma
(oprócz napomnienia) innej kary jak tylko karcer krótszy lub dłuższy i karę tę stosuje
we wszystkich bez wyjątku wypadkach, przeto zapytać musimy, jakie sprawy według
tego zostają sądom gminy? Po wtóre wspomina autor o karcerze, stosowanym przez
grono. Skoro gmina szkolna ma być wynikiem „konstytucji”, nadanej uczniom, jak
z tym pogodzić ukrócanie wolności członków gminy przez jednostronny sąd grona?
Co do tych 2 punktów podaję takie przepisy: Sądowi koleżeńskiemu gminy
oddaje się wszystkie sprawy prócz takich, za które istniejące przepisy szkolne
ustanawiają karę wykluczenia z zakładu, lub w których naruszana jest bezpośrednio osoba profesora. Karę karceru usuwam zupełnie. Karanie karcerem robi z nas
dozorców więźniów (rola bardzo niemiła!), a według mego osobistego przekonania skutków nie wywołuje żadnych. Jako najsroższą karę ustanawiam zerwanie
stosunków towarzyskich członków gminy ze skazanym na czas 1–7 dni, przy
czym kara ma być opublikowana przez ogłoszenie na czarnej tablicy z podpisami
przewodniczącego, sekretarza i kuratora.
Kol. Piller ustanawia z grona nauczycielskiego kuratora gminy jako zastępcę
dyrektora i grona nauczycielskiego. Kurator ten ma brać udział we wszystkich
posiedzeniach i głosować, w pewnych sprawach 2 głosami, za dyrektora i siebie,
w innych tylko 1 głosem. Dla wszystkich uchwał żąda podpisu dyrektora zakładu.
Kurator moim zdaniem powinien mieć, jak to jest u nas w Czytelni, tylko głos
doradczy, bo przez głosowanie wpływałby na uczniów; zatwierdzanie uchwał
oddają kuratorowi, by różnymi drobnymi sprawami nie zarzucać dyrekcji zakładu.
Z gminą szkolną łączę też istniejącą już Czytelnię i inne instytucje szkolne, jak
Pomoc Koleżeńską, teatr itp. wcielając ich zarząd do zarządu gminy.
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Z kompetencji Rady gminy wyłączyłbym sprawę zakupu książek dla biblioteki
uczniów, bo to rzecz dla nich nieodpowiednia, również np. uwolnienia od czesnego,
które Kol. Piller rad by jej oddać.
Projekt (Statut) organizacji gminy szkolnej w c.k. I. gimnazjum z językiem
nauczana polskim w Stanisławowie, opracował Dr Emil Urich14
Grono nauczycielskie c.k. I. gimnazjum z polskim językiem wykładowym w Stanisławowie zezwala niniejszym uczniom klas V–VIII tutejszego Zakładu na zorganizowanie Gminy szkolnej na podstawie następującego statutu.
Urządzenie gminy szkolnej ma na celu wyrobienie w uczniach hartu woli wskutek
zwiększonej ich odpowiedzialności, nauczyć ich wzajemnej miłości i szanowania się,
wreszcie przez praktyczne wprowadzenie ich w tok spraw życia codziennego przygotować uczniów do przyszłego życia jako obywateli państwa i członków społeczeństwa.
Ustęp I.
1. Skład gminy szkolnej
Gmina szkolna składa się ze wszystkich uczniów klas V–VIII i pozostaje pod opieką dyrektora Zakładu i grona nauczycielskiego, reprezentowanego przez kuratora.
2. Zakres działania gminy szkolnej
Gmina szkolna ma samorząd we wszystkich sprawach określonych niniejszym
statutem, o ile zgadzają się z ogólnymi, obowiązującymi przepisami szkolnymi.
Każdy obywatel gminy szkolnej winien ściśle przestrzegać jej ustaw i ogólnych
przepisów szkolnych.
Ustęp II.
α. Zarząd gminy szkolnej stanowią:
1. Kurator gminy jako zastępca dyrektora i grona nauczycielskiego
2. Rada, złożona z tyle razy po 2 członków, ile oddziałów tworzy gminę
3. Rada wybiera spośród siebie:
a. przewodniczącego – zawsze z kl. VIII.
b. zastępcę przewodniczącego – zawsze z kl. VII.
c. sekretarza
d. w razie potrzeby innych funkcjonariuszy.
e. Zarząd Czytelni, a to: gospodarza, bibliotekarza i skarbnika Czytelni.
β. Czas urzędowania Zarządu:
a. wszyscy wymienieni pod α 2 członkowie Zarządu wybierani są na 1 rok we
wrześniu. Z chwilą ustąpienia któregoś z członków Zarządu z jakiegokolwiek
powodu musi natychmiast nastąpić wybór uzupełniający.
b. w razie, gdyby który z członków Zarządu nie spełniał sumiennie swych
obowiązków, może go Rada złożyć z urzędu na wniosek któregokolwiek
z członków gminy, poparty dowodami. Gdyby po zbadaniu przez Radę skarga
14

Ibidem, k. 93–94.
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okazała się nieuzasadnioną, skarżący traci na zawsze czynne i bierne prawo
głosowania.
Ustęp III.
Wybory
Wybory Rady odbywają się w poszczególnych oddziałach pod przewodnictwem
gospodarzy klas. Każdy członek gminy, posiadający prawo głosowania, oddaje na
zamkniętej kartce nazwiska 2 kolegów – z tego samego oddziału. Wybrani są ci
2, którzy otrzymali największą ilość głosów. W razie równości głosów decyduje
wybór ściślejszy.
Rada wybiera spośród siebie poszczególnych funkcjonariuszy, pod przewodnictwem kuratora. Decyduje absolutna większość.
Wybory podlegają zatwierdzeniu kuratora.
Ustęp IV.
Kompetencje Zarządu gminy.
I. Do kompetencji Zarządu gminy należy:
a. wykonywanie uchwał Rady
b. utrzymywanie porządku w klasach i podczas przerw w obrębie szkoły
c. czuwanie nad szanowaniem sprzętów szkolnych
d. urządzanie obchodów, zabaw, wycieczek itp.
e. administracja Czytelni
f. stwarzanie nowych instytucji, mających na celu dobro członków gminy, np.
pomocy koleżeńskiej i czuwanie nad należytym ich funkcjonowaniem.
II. Rada gminy zbiera się w obecności kuratora, a pod przewodnictwem przewodniczącego lub jego zastępcy raz na miesiąc, w razie potrzeby częściej; obraduje
i wydaje uchwały w sprawach wymienionych w niniejszym ustępie pod I.,
odbiera sprawozdania swych funkcjonariuszy. Uchwały zapadają większością
głosów obecnych, przy czym obecnych musi być co najmniej połowa członków
Rady. Wszelkie uchwały stają się prawomocne dopiero po zatwierdzeniu przez
kuratora.
Ustęp V.
Sądy koleżeńskie
a. Wszelkie przewinienia członków gminy i spory pomiędzy nimi wynikłe podpadają załatwieniu przez sądy koleżeńskie. Podane być mogą do wiadomości
sądów przez któregokolwiek członka gminy lub przez zapisanie w dzienniku
klasowym. Wykluczone są tylko te sprawy, w których obowiązujące przepisy
szkolnej przewidują wykluczenie z zakładu, nadto te, w których został bezpośrednio naruszona osoba profesora.
b. Sąd koleżeński tworzy sobie każdy oddział gminy, wybierając do niego na
przeciąg 1 roku 3 członków z tego oddziału, którzy spośród siebie wybierają
przewodniczącego. Wybory odbywają się tak, jak wybory członków Rady (por.
ust. III.). Po wyborze składają wybrani w ręce gospodarza klasy ślubowanie,
że będą się kierowali tylko sumieniem i sprawiedliwością.
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c. wszelkie sprawy dotyczące mają być podane do wiadomości przewodniczącego są koleżeńskiego tego oddziału, w którym jest oskarżony. Przewodniczący
w porozumieniu z gospodarzem klasy i kuratorem gminy naznacza termin
rozprawy ustnej, która odbywa się w obecności kuratora gminy i gospodarza
klasy. Do rozprawy stanąć mają osobiście oskarżony, oskarżyciel, względnie
też podani przez obie strony świadkowie. Po przesłuchaniu wszystkich odbywa
sąd tajną naradę, po czym wydaje wyrok. Wyrok zapada większością głosów.
Głosują wszyscy 3 członkowie sądu. Wyrok staje się prawomocnym przez
zatwierdzenie gospodarza klasy i kuratora gminy. Od wyroku tego odwołania
nie ma.
d. Kary, jakie sądy nakładają są:
1. zapłacenie odszkodowania w razie uszkodzenia własności szkolnej lub innego członka gminy.
2. napomnienie ustne wobec członków gminy z danego oddziału.
3. nagana publiczna, ogłoszona na czarnej tablicy z podpisem przewodniczącego i sekretarza gminy oraz kuratora.
4. wykluczenie czasowe od udziału w zebraniach i zabawach gminy, pozbawienie prawa głosowania czynnego, biernego lub obu razem.
5. zerwanie stosunków towarzyskich członków gminy ze skazanym na czas
1–7 dni. Kara ta i poprzednia mają być opublikowane jak pod 3.
Ustęp VI.
Zakres działania poszczególnych urzędów.
1. Kurator jest zastępcą dyrektora i grona nauczycielskiego; uczestniczy jako
taki we wszystkich posiedzeniach Rady i w rozprawach sądów koleżeńskich
z głosem doradczym. Pilnuje przestrzegania statutu i ma w razie przekroczenia
go prawo rozwiązać zgromadzenie. Zatwierdza podpisem wszystkie uchwały.
2. Przewodniczący gminy zwołuje posiedzenia Rady, na których przewodniczy
z prawem głosu. Czuwa nad porządkiem w gminie. Ogłasza uchwały, które
podpisuje wraz z sekretarzem.
3. Zastępca przewodniczącego zastępuje nieobecnego przewodniczącego.
4. Sekretarz prowadzi protokoły posiedzeń Rady i ogłasza wszystkie uchwały.
5. Członkowie Rady czuwają nad porządkiem i czystością w klasach i na korytarzach, sprzętami szkolnymi, przewietrzaniem klas podczas przerw, zachowaniem
się przed i po godzinach. Sami są odpowiedzialni przed gospodarzem klasy.
6. Gospodarz Czytelni wyznacza dyżury podczas zebrań Czytelni, jest jej kierownikiem.
Bibliotekarz Czytelni czuwa nad księgozbiorem i pismami Czytelni.
Skarbnik Czytelni odbiera składki i prowadzi księgę kasową Czytelni.
Ustęp VII.
Zawieszenie gminy szkolnej
Grono nauczycielskie może każdej chwili na przedstawienie kuratora gminy zawiesić ją, a to w razie przekroczenia kompetencji jej, zakreślonej niniejszym statutem.
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Ustęp VIII.
Gmina szkolna wchodzi w życie z dniem ogłoszenia jej organizacji przez Dyrekcję
zakładu.
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Rola Przemyśla w czasie I wojny światowej spowodowała, że od wielu dziesięcioleci publikowane są rozmaite studia i materiały traktujące o historii miasta
i regionu w drugim dziesięcioleciu XX w. Obejmują one nie tylko monografie,
ale i liczne artykuły, dotyczące działań militarnych i wojskowych, elementów
technicznych, zniszczeń wojennych, ale także wpływu wydarzeń, zwłaszcza lat
1914–1915, na życie mieszkańców – zarówno tych, którzy pozostali w mieście,
jak i tych, których zmuszono do emigracji lub wywieziono na Wschód1. Do tego
dochodzą liczne dzienniki i pamiętniki, rozmaite pod względem objętości i jakości
1
Ze względu na obszerność literatury podaję tylko wybrane pozycje, w których są odsyłacze bardziej
szczegółowe: Węgrzy w twierdzy przemyskiej, red. I. Lagzi, Warszawa – Przemyśl 1985; M. Dalecki,
Samosąd na moskalofilach w Przemyślu podczas pierwszej wojny światowej, „Rocznik Historyczno-Archiwalny” 7–8, 1994, s. 151–157; idem, Wspomnienia przemyskich nauczycielek z okresu I wojny światowej,
„Przemyskie Zapiski Historyczne” 18, 2010–2011, s. 143–169; F. Forstner, Twierdza Przemyśl, tłum. J.
Bańbor, Warszawa 2000; T. Idzikowski, Twierdza Przemyśl – powstanie, rozwój, technologie, Krosno
2014; T. Pudłocki, Działalność inteligencji Przemyśla na tle życia mieszkańców miasta między sierpniem
a listopadem 1914 r., w: Materiały z konferencji naukowej Twierdza Przemyśl w Galicji, Przemyśl, 25–27
kwietnia 2002, Przemyśl 2003, s. 109–128; idem, Między lojalizmem a patriotyzmem – gimnazja męskie
w Przemyślu w okresie 1915–1918, „Rocznik Przemyski. Historia”, t. 55, 2019, z. 4 (24): Przemyśl i Galicja Wschodnia w okresie kształtowania się granic II Rzeczypospolitej, red. Ł. Chrobak i T. Pudłocki, s.
47–74; A. Watson, The Fortress: The Great Siege of Przemysl, London 2019.
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spostrzeżeń, drukowane na przestrzeni lat. Pomimo mnogości przykładów osiągnięć historiografii, zwłaszcza związanych z setną rocznicą wybuchu Wielkiej
Wojny w ostatnich latach, tematyka ta nie przestaje interesować badaczy. Stale
odkrywane i udostępniane są nowe źródła, umożliwiające odrobinę inne spojrzenie
na powszechnie znane wydarzenia lub też pozwalające odkryć wiele nieustalonych
niuansów, do tej pory pomijanych lub nieobecnych w historiografii.
Źródła archiwalne proweniencji kościelnej jak dotąd były w niewystarczającym
stopniu wykorzystywane do badań nad dziejami Przemyśla w drugim dziesięcioleciu XX w. O ile jeszcze materiały wytworzone przez obie kurie biskupie – łacińską i greckokatolicką – zostały już dostrzeżone2, tak te, pochodzące z kręgów
zakonnych, pomimo znacznego udziału zgromadzeń zakonnych w życiu religijnym
miasta, pozostały niemalże poza zainteresowaniem badaczy3. Nie inaczej jest
w przypadku archiwaliów pochodzących z kręgów franciszkańskich. Te, przytoczone w niniejszej edycji, są zupełnie nieznane, poza listem o. Eustachego Wernera
do prowincjała z 2 XII 1918 r.4, który do tej pory nie był jednak wykorzystywany
w pracach poświęconych wojnie polsko-ukraińskiej w regionie.
Swoista nieobecność Zakonu Braci Mniejszych (OFM), franciszkanów, zwanych
zwyczajowo reformatami, w opracowaniach dotyczących I wojny światowej w Przemyślu i regionie wynika ze słabej znajomości dziejów tego zgromadzenia. Paradoks ten
wydaje się tym bardziej zaskakujący, że franciszkańska świątynia św. Antoniego jest
jedną z najstarszych w mieście i znajduje się od XIX w. w centrum Przemyśla – blisko
głównych ulic oraz dworca kolejowego – a jej rola i znaczenie w prowincji kościelnej
franciszkanów w omawianym okresie bynajmniej nie była marginalna. Trudno zatem
traktować źródła wytworzone przez wspólnotę klasztorną jako drugorzędne, gdyż de
facto przemyscy reformaci byli świadkami niemal wszystkiego, co odnosiło się do
życia śródmieścia. Nawet jeśli ich spostrzeżenia były specyficzne, gdyż pisane przez
2
Zob. m.in.: A. Szczupak, Greckokatolicka diecezja przemyska w latach I wojny światowej,
Kraków 2015; idem, W pamiętnych dniach Przemyśla. Wojenne zapiski bp. Konstantyna Czechowicza, ks. Mirona Podolińskiego i ks. Aleksandra Zubryckiego z lat 1914–1915, „Rocznik Przemyski
Historia” 51, 2015, z. 3(18), s. 177–194; A. Watson, The Greek Catholic Church and the Problem of
Ruthenian Desertion in Przemyśl, January 1915: Documents from the Kriegsarchiv, Vienna, „Rocznik
Przemyski. Historia” t. 52, z. 1 (19) 2016, s. 287–301; Sz. Bemben, Udział duchowieństwa diecezji
przemyskiej ob. łac. w dziele odzyskania niepodległości przez Polskę, „Premislia Christiana” 17
(2016/2017), s. 23–41; idem, Rola duchowieństwa Przemyśla w procesie odzyskiwania niepodległości
przez Polskę w latach 1914–1918, w: Miasto waleczne. Przemyśl w 100. rocznicę odzyskania niepodległości, Warszawa 2018, s. 72–80; T. Pudłocki, Elity Przemyśla po upadku Twierdzy (1915–1918),
w: Metamorfozy społeczne. Studia i materiały do dziejów społecznych Polski 1914–1918, red. K.
Sierakowska, Warszawa 2018, s. 231–258; idem, Rola biskupa Józefa Sebastiana Pelczara w życiu
kulturalnym Przemyśla, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, R. 2004, z. 131, s. 137–
154; M. Kapłon, Duchowieństwo przemyskie obrządku łacińskiego u progu odzyskania przez Polskę
niepodległości, „Rocznik Przemyski. Historia” t. 55, 2019, z. 4 (24): Przemyśl i Galicja Wschodnia
w okresie kształtowania się granic II Rzeczypospolitej, red. Ł. Chrobak, T. Pudłocki, s. 7–46.
3
Zob. A. Świeży, Domy (zakłady) salezjańskie w Przemyślu w czasie Wielkiej Wojny (1914–1918),
„Rocznik Przemyski. Historia” t. 52, z. 1 (19) 2016, s. 55–74.
4
Kościół rzymskokatolicki i Polacy w Małopolsce Wschodniej podczas wojny ukraińsko-polskiej
1918–1919. Źródła, t. 1, oprac. J. Wołczański, Lwów – Kraków 2012, s. 791–792.
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pryzmat egzystencji klasztornej, to warte są uwypuklenia z powodu ich działalności
duszpasterskiej i wielowiekowej obecności w tym miejscu.
Historia Zakonu Braci Mniejszych w okresie I wojny światowej
Ordo Fratrum Minorum, tj. Zakon Braci Mniejszych, w końcu XIX w. dzielił
się na cztery rodziny, z których na obszarze Galicji istniały dwie: prowincja Braci
Mniejszych Obserwantów (w Polsce zwanych bernardynami) pw. Niepokalanego
Poczęcia NMP oraz prowincja Braci Mniejszych Reformatów pw. Matki Bożej Bolesnej. Ponadto istnieli jeszcze dyskalceaci (zwani też alkantarystami) i rekolekci.
Wszyscy mieli nad sobą jednego przełożonego generalnego i odbywali wspólne
kapituły generalne. Mieli jednak odrębne prawo własne. Ta odrębność przejawiała się w życiu i zwyczajach poszczególnych prowincji. Kierując się tendencjami
zjednoczeniowymi, papież Leon XIII wydał 4 X 1897 r. konstytucję apostolską
Felicitate quadam, mocą której zniósł odrębności w Zakonie i nakazał ujednolicenie
konstytucji. Przywrócił ponadto pierwotną nazwę zakonu, tj. Zakon Braci Mniejszych, zakazując używania nazw zwyczajowych5. Ostatecznie 14 IX 1899 r. we
lwowskim klasztorze św. Andrzeja bernardyni i reformaci podpisali akt połączenia
obu prowincji6. Unia Leoniańska nie cieszyła się jednak poparciem zakonników.
Kiedy w 1910 r. Pius X przychylił się do prośby obserwantów i reformatów włoskich
i rozdzielił oba gałęzie zakonu w ramach dwóch odrębnych prowincji, pojawiła się
szansa, by te rozwiązania zastosować również w Galicji. Stało się to, w dużej mierze
dzięki działalności o. Joachima Maciejczyka, w roku 1911. Galicyjska prowincja
byłych obserwantów pozostała przy nazwie „Niepokalanego Poczęcia”, natomiast
dla prowincji dawnych reformatów przywrócono tytuł „Matki Bożej Anielskiej” 7.
W roku 1911 do prowincji Matki Bożej Anielskiej należało 120 zakonników (56
kapłanów, 53 braci i 11 kleryków), którzy mieszkali w 10 klasztorach (Biecz, Jarosław,
Kęty, Kraków, Lwów, Przemyśl, Rawa Ruska, Sądowa Wisznia, Wieliczka i Zakliczyn). Do prowincji należały też dwie ekspozytury parafialne przyjęte w roku 1909:
w Kleparowie pod Lwowem oraz w Bronowicach Wielkich k. Krakowa8. Pierwsze
definitorium obradowało w klasztorze św. Kazimierza w Krakowie w składzie: o.
Joachim Maciejczyk – prowincjał (będący zarazem ostatnim prowincjałem reformatów przed unią), o. Zygmunt Janicki – kustosz prowincji, oraz definitorzy ojcowie:
Eustachy Werner, Edward Soczek, Cypian Firszt i Walerian Gawędziński. Wśród wielu
5 Zob. szerzej: L. Iriarte, J.S. Kafel, A.J. Zęblik, K. Kuklińska, Historia franciszkanizmu, Kraków 1998, s. 521–527.
6
Archiwum Prowincji Matki Bożej Anielskiej ojców Franciszkanów OFM w Krakowie (dalej:
APMBA), Księga pamiątkowa z okazji 50-lecia odrodzenia Prowincji Matki Boskiej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych OO. Reformatów w Polsce (1911–1961), Kraków 1962 (mszps), s. 7, 28–29.
7
Ibidem, s. 33.
8
APMBA, „Monumenta Fratrum Minorum Provinciae Sanctae Mariae Anglicum in Galicia,
ab anno 1911 usque ad annum 1960”, k. 1–6; Księga pamiątkowa z okazji 50-lecia odrodzenia
Prowincji, s. 3–5, 36.
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podjętych decyzji ustalono wtedy składy personalne w poszczególnych klasztorach.
Do pracy w klasztorze przemyskim po rozłączeniu zostali przeznaczeni: o. Patrycy
Antosz – gwardian, o. Eustachy Werner – wikary klasztoru, o. Feliks Kapturkiewicz,
o. Jan Falarz, o. Sylwester Hanula oraz bracia: Fidelis Handke, Samuel Rubrycki,
Jakub Partyka, Edmund Kasprzyk, Antoni Hadam i Januarius Frączek9. Po dwóch
latach, 22–23 VII 1913 r. na definitorium, gwardianem przemyskim w miejsce o. Antosza wybrano o. Wernera. Podczas definitorium 20 V 1914 r. wybrano nowe władze
prowincji, na czele których stanął o. Janicki. W Przemyślu gwardianem pozostał o.
Werner (choć równocześnie przestał pełnić obowiązki definitora prowincji), a nowym
wikarym klasztoru wybrano o. Hugolina Napieracza10. W pierwszych dniach wojny,
tj. 31 lipca, w klasztorze zmarł kucharz br. Krzysztof Rozmus11.
Autor źródeł – o. Eustachy Werner
Stanisław (imię chrzcielne) Werner urodził się 29 VI 1856 r. w miejscowości
Ubiad, w parafii Wielogłowy koło Nowego Sącza jako syn Aleksandra i Marii
Czerneckiej. Po czterech latach nauki w gimnazjum 12 IX 1874 r. wstąpił do zakonu
Braci Mniejszych i przyjął imię Eustachy. Profesję czasową złożył 12 IX 1875 r.,
a wieczystą – 4 III 1879 r. Przebywał początkowo w klasztorze w Jarosławiu, a następnie w klasztorze w Krakowie, gdzie uzupełnił studia gimnazjalne i teologiczne.
Święcenia kapłańskie otrzymał w kościele oo. Reformatów w Kętach 11 VI 1883 r.
O. Eustachy początkowo pracował w klasztorze krakowskim św. Kazimierza,
po czym 1888 r. został przeniesiony do Zakliczyna. Już 16 VII 1890 r. mianowany
został gwardianem w klasztorze w Jarosławiu. W roku 1896 został przeniesiony
do klasztoru w Wieliczce, w 1899 r. w Bieczu, a w 1900 r. w Przemyślu. W 1901
r. ponownie został mianowany gwardianem w Jarosławiu. Kiedy 24–25 IX 1902 r.
miejscowych dominikanów wizytował generał zakonu Andreas Früwirth, o. Werner
uczestniczył w spotkaniach, a drugiego dnia podejmował gościa u siebie w klasztorze. Za jego czasów klasztor jarosławski słynął z prowadzenia misji w Królestwie
APMBA, „Monumenta Fratrum Minorum Provinciae”, k. 29, 36.
Ibidem, k. 42, 48, 50. Na definitorium 19–20 X 1915 r. gwardianem pozostawiono o. Wernera,
wikarym wybrano o. Alfonsa Koguta, ponadto w klasztorze mieszkali o. J. Falarz, o. H. Napieracz oraz
bracia: A. Hadam, I. Mrowiec, Remigiusz Znajkiewicz. Do konwentu przydzielono też walczącego
w armii br. Hieronima Bartkowa. Na definitorium 29–30 VIII 1916 r.: gwardianem pozostawiono o.
Wernera, wikarym wybrano o. Jana Malickiego, ponadto w klasztorze mieszkali: o. J. Falarz, o. Jan
Kanty Grabowski oraz bracia: A. Hadam, I. Mrowiec, R. Znajkiewicz. Na definitorium 26–27 VI
1917 r. gwardianem pozostawiono o. Wernera, wikarym wybrano o. Józefa Minettiego, a w klasztorze
mieszkali ojcowie Tatian Olbrych i Kazimierz Machnikowski oraz bracia: A. Hadam, I. Mrowiec
i R. Znajkiewicz. Na definitorium 14–17 VI 1918 r. gwardianem pozostawiono o. Wernera, wikarym
wybrano o. Olbrycha, ponadto w klasztorze mieszkali: ojcowie Laurenty Jabłonowski, J.K. Grabowski oraz bracia A. Hadam, I. Mrowiec i R. Znajkiewicz. Ibidem, k. 51, 56, 58, 63, 66, 68, 73–74.
11
Krzysztof Rozmus (1878 Nowa Górka – 31 VII 1914 Przemyśl) – brat zakonny, do Zakonu
Braci Mniejszych wstąpił w 1899 r., nowicjat odprawił w Wieliczce i śluby uroczyste złożył w 1907
r. APMBA, „Akta prowincjalne O. Z. Janickiego, 20 V 1914 – 4 VII 1924”, k. 183.
9

10
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Polskim i w Rostowie nad Donem. Gwardian rozpoczął też znaczne remonty zarówno
w klasztorze, jak i kościele – przesunięto wówczas ołtarz główny i odmalowano całą
świątynię. Restauracją kierował znany przemyski architekt Stanisław Majerski12.
Ojciec Werner w latach 1911–1913 został definitorem prowincji. Równocześnie
z dn. 11 VI 1911 r. został przeniesiony do klasztoru w Przemyślu, gdzie gwardianem
początkowo był o. Patrycy Antosz (późniejszy słynny kapelan legionowy)13. Po przenosinach o. Antosza do Kęt władze zakonne 23 VI 1913 r. mianowały gwardianem
o. Wernera. W Przemyślu był m.in. spowiednikiem u sióstr felicjanek. Czasy wojny
szczegółowo opisał w przytoczonych źródłach, więc wydaje się zbędne powtarzanie
tu informacji pochodzących bezpośrednio ze spisanych przez niego dokumentów.
Ostatnie lata życia minęły o. Wernerowi spokojnie, choć w listach do przełożonych narzekał na wysokie podatki nakładane przez rząd polski oraz problemy
finansowe wspólnoty. 4 VII 1924 r., podczas kapituły prowincjalnej w Jarosławiu,
został wybrany definitorem prowincji (na trzy lata). Równocześnie przestał być
gwardianem w Przemyślu. Pozostał jednak nadal w klasztorze miejscowym,
gdzie dalej pracował. Około Wielkanocy 1928 r. zaczął niedomagać, a w maju
był już na tyle słaby, że nie mógł odprawiać nabożeństw. W czerwcu nabawił się
ponadto zapalenia płuc. Zmarł 30 IX 1928 r. w Przemyślu i pochowany został
w grobowcu zakonnym na cmentarzu głównym. Mszy św. i uroczystościom
pogrzebowym przewodniczył sufragan przemyski ks. bp Karol Józef Fischer14.
Charakterystyka prezentowanych źródeł
Zabrane relacje znajdują się w Archiwum Prowincji Matki Bożej Anielskiej ojców
Franciszkanów OFM w Krakowie. Obejmują cztery listy pisane przez gwardiana przemyskiego do swojego przełożonego, tj. prowincjała, a także dwie edycje kroniki. Oryginały
listów nie zachowały się. Ich odpisy znajdują się w skoroszycie pt. „Akta prowincjalne
ojca Zygmunta Janickiego, 20 V 1914 – 4 VII 1924”. Tytuły pochodzą z tej jednostki archiwalnej i zostały nadane przez osobę, która spisała wszystkie najważniejsze dokumenty
z czasów rządów prowincjalnych o. Janickiego i zebrała je w osobny tom. W listach,
pisanych – jak wynika z kontekstu – na prośbę o. Janickiego, pragnącego zorientować
się w bieżących problemach poszczególnych klasztorów, o. Werner raczej w krótkich
słowach oddawał swoje przeżycia. Będący już wówczas w zaawansowanym wieku
skarżył się na nadzwyczajne wojenne warunki, ogromną liczbę żołnierzy oraz kapelanów
wojskowych stacjonujących w klasztorze, a także rekwizycje i braki żywności. Trudno się
APMBA, „Kronika klasztoru św. Trójcy w Jarosławiu za lata 1699–1955”, k. 196–200.
T. Pudłocki, Niekonwencjonalny styl życia – legionowa droga o. Patrycego Władysława Antosza, w: Wielka Wojna wyzwań duchowych. Kapelani wojskowi na froncie wschodnim 1914–1921,
red. T. Pudłocki, K. Ruszała, Kraków 2020.
14
Zob. APMBA, „o. Eustachy Werner – teczka personalna”; T. Pudłocki, Ojciec Eustachy Werner – gwardian trudnych czasów, „Nasz Przemyśl” nr 6 (188) 2020, s. 41; Kościół rzymskokatolicki
i Polacy, s. 794, przyp. 269 (tam drobne nieścisłości).
12
13
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dziwić – był jedynym kapłanem-zakonnikiem, pracującym przez około rok w klasztorze
i miał prawo czuć rozgoryczenie i przemęczenie nadzwyczajnymi okolicznościami, które
stały się jego udziałem. Już pierwsze wrażenia z 5 VIII 1914 r. pokazują, że w przeciągu
zaledwie kilku dni od wybuchu wojny życie w klasztorze zostało wywrócone do góry
nogami: zakonnicy byli wzywani na rozmaite kontrole, żołnierze destabilizowali ustalony
porządek dnia i na dodatek pojawiły się pierwsze braki żywności.
Poza korespondencją ciekawym i znaczenie obszerniejszym spojrzeniem na ówczesną sytuację w Przemyślu są dwie edycje kroniki klasztornej. Pierwsza, zamieszczona
w wymienionym zbiorze akt prowincjalnych, wydaje się być oficjalną wersją wydarzeń,
opracowaną na prośbę o. Janickiego – doskonale to widać, gdy porówna się obie wersje
i przedstawienie pewnych wydarzeń i postaci. Przykładowo spór br. Antoniego Hadama
z kapralem honwedów według wersji pisanej dla przełożonego to w pełni wina krewkiego Węgra; tymczasem w wersji zapisanej w kronice klasztornej gwardian nie pomija
negatywnych cech charakteru zakonnika. Nie inaczej jest z przedstawieniem swojej roli
w opisywanych wydarzeniach. W wersji oficjalnej o. Werner opisał siebie jako człowieka,
który potrafił zawsze i wszędzie zachować zimną krew, mimo nadzwyczajnych okoliczności. W kronice klasztornej pozwala sobie na bardziej osobiste wzmianki. Co więcej,
styl pisarski w tej wersji mocno się chwieje – zdania są długie, zawiłe; autor często nie
dbał o poprawność pisowni. Jednak to ta edycja zachowała się w oryginale – wersja z akt
prowincjalnych została przepisana. Czy przy procesie włączania kopista nie dokonał
niewielkich przeróbek, poprawiając styl autora? Trudno na to pytanie odpowiedź.
Warto pamiętać, że obie wersje były pisane w zupełnie innym celu. Wersja z akt
była oficjalna, spisana na potrzeby przełożonych. Zapiski w kronice miały pomóc
przyszłym przełożonym w zorientowaniu się co do najważniejszych wydarzeń w klasztorze – zasięg osób je czytających był zatem bardzo wąski. Na podstawie charakteru
pisma i odcieni atramentu widać, że zapis, choć ma charakter narracji ciągłej, pisany
był z przerwami i nie został dokończony. Ostatnie zdanie, kończące niejako wpisy z lat
1914–1915, zostało zapisane już inną ręką. Jest to o tyle zastanawiające, że o. Werner
żył jeszcze kilkanaście lat po opisywanych wydarzeniach, był przełożonym wspólnoty
i to na nim spoczywał obowiązek prowadzenia bieżących zapisów w kronice. Co
więcej, pozostawił też obszerny wpis z okazji wizytacji kanoniczej świątyni, której 4
X 1923 r. dokonał ordynariusz przemyski Józef Sebastian Pelczar15. Dlaczego nigdy
nie dokończył swojej narracji i nie kontynuował jej przez dalsze miesiące i lata wojny?
O ile w przypadku wersji oficjalnej wydarzeń znamy datę jej ukończenia – 19 V
1916 r. – o tyle w przypadku edycji przeznaczonej dla przyszłych gwardianów nawet
zapisy prowadzone późniejszą ręką niewiele pomagają w określeniu daty powstania
wojennych not o. Wernera. Możliwe, że były napisane w tym samym czasie, a może
nawet służyły za „brulion” dla wersji powstałej na prośbę o. Janickiego? Czy to
prowincjał stał za przymuszeniem gwardiana przemyskiego do wznowienia zapisów w kronice, czy sam o. Werner zdawał sobie sprawę ze znaczenia najnowszych
15

APMBA, „Kronika klasztoru Braci Mniejszych (OO. Reformatów) w Przemyślu, 1914–1960”, k. 4–7.
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dziejów klasztoru? Bez względu na motywy, to o. Werner, po ponad dwudziestu
latach przerwy od zakończenia wpisów w poprzednim tomie16, podjął się pisania
nowej kroniki. I nawet jeśli nie robił tego na bieżąco, a jedynie dorywczo i niekiedy
zdawkowo, w ten sposób nie tylko kontynuował dzieło swoich poprzedników, ale
pozostawił własne spojrzenie na jeden z najważniejszych epizodów w dziejach Przemyśla, jakim było oblężenie twierdzy przez wojska rosyjskie w latach 1914–1915.
Źródła, poza przytoczeniem wiadomości, które są już znane w literaturze, przynoszą kilka nowych wzmianek – o wizytach w klasztorze bpa Konstantego Czechowicza, infułata Jakuba Federkiewicza oraz miejscowych urzędników. Potwierdzają
one też kilkutygodniowy pobyt w Przemyślu, zdobytym przez Rosjan, znanego
rosyjskiego uczonego Jewheniła F. Szmurły. Same dane dotyczące liczby stacjonujących w klasztorze oficerów i żołnierzy też nie były do tej pory znane. Z kolei
sądząc po opisach walk i przytoczonych detalach, o. Werner musiał wiadomości
czerpać od licznych oficerów i kapelanów wojskowych – nawet jeśli część informacji,
które podał były nieścisłe. Pomimo iż był jedynym kapłanem-zakonnikiem w małej
wspólnocie, z zapisów wyłania się obraz człowieka, który mimo wielu przeciwności i szoku pierwszych tygodni wojny umiał odnaleźć się w nowej rzeczywistości.
Warto podkreślić, że otwartość, umiejętność współpracy z ludźmi reprezentującymi
rozmaite profesje, a także spolegliwość spowodowały, że o. Werner, mimo wieku,
pozostał gwardianem przez jedenaście lat. Cieszył się zatem zaufaniem przełożonych,
którzy tak długo utrzymywali go na stanowisku przełożonego klasztoru przemyskiego w trudnych czasach Wielkiej Wojny i pierwszych, trudnych lat powojennych,
zwłaszcza że młodszych i ambitnych zakonników na pewno nie brakowało.
Pisownię źródeł uwspółcześniono, poza tymi przypadkami, które oddają ducha
epoki, a są powszechnie zrozumiałe. Gdzieniegdzie zaingerowano w styl autora,
głównie poprzez eliminację przecinków i podzielenie zdania na krótsze – ingerencje
te starano się jednak ograniczyć do niezbędnego minimum.
* * *
1. Relacja o. Eustachego Wernera z Przemyśla17
Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale!18
Pomimo usilnych poszukiwań zarówno w Archiwum Prowincji, jak i w klasztorze przemyskim,
nie udało się odnaleźć kroniki za lata 1892–1914. Albo zaginęła, albo nie była wcale prowadzona.
17
APMBA, „Akta prowincjalne O. Z. Janickiego, 20 V 1914 – 4 VII 1924”, k. 12–13.
18
O. Zygmunt Janicki (24 XII 1867 Kraków – 11 IV 1929 Wieliczka) – do zakonu Braci
Mniejszych wstąpił w 1883 r. Po odbyciu nowicjatu i złożeniu ślubów wieczystych uzupełnił studia
gimnazjalne w Jarosławiu. Studia filozoficzno-teologiczne odbył u jezuitów w Krakowie. Święceń
kapłańskich udzielił mu kardynał Albin Dunajewski 15 VII 1889 r. W latach 1889–1893 pracował
w klasztorze w Krakowie, następnie w latach 1896–1898 był gwardianem w Kętach, Krakowie
(1898–1911). W latach 1905–1911 był kustoszem połączonej prowincji. Po rozłączeniu prowincji
został kustoszem, a w latach 1911–1913 był administratorem parafii w Bronowicach Wielkich.
W latach 1914–1924 prowincjał. Od 1924 r. kustosz prowincji i gwardian w Wieliczce.
16
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Według polecenia donoszę, że z naszego konwentu z Przemyśla żaden z Ojców, którzy się zjawili w Platzkommando19, nie zostali powołani, i O. Laurenty
z Biecza20 stawał tu i jego cofnęli. Co do klasztoru, to zajęty jest przez sześciu
kapelanów w rezerwie. Refektarz zajęty i przeznaczony na mieszkanie 60 żołnierzy, wozownia na 50 żołnierzy, stajnia już obsadzona końmi, a nam konie zabrali.
W kamienicy stoi 40 oficerów21. Z czego żyć? Zaopatrzyliśmy się tylko w mąkę,
kartofli nie ma. Słoninę i kaszę mamy, ale to mało.
Całuję stopy
O. Werner
Przemyśl, dnia 5 sierpnia 1914 r.
2. O. Eustachy Werner donosi o smutnym stanie konwentu w Przemyślu
z powodu wojny22.
Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale!
Do dziś dnia było 480 żołnierzy w naszym klasztorze, 12 rezerwowych
kapelanów. Smród, chcą nas podusić, ból głowy i katary u wszystkich. Chcą
kuchnię nam zabrać, której bronię do upadłego i dziś wieczorem ją obroniłem, ale czy jutro się uda – nie wiem, zabrakło im bowiem polowych kuchni,
a tu tłumy rezerwistów. Kasarnie przygotowali na szpitale, więc gotują im na
błoniach jak długo będzie pogoda. Jesteśmy przygnębieni, do tego nie mamy
kucharza, sami gotujemy, drzewo rąbiemy, bo parobek, stróż-kuchta, organista i służący są na wojnie. Gorzej będzie, gdy przyjedzie kawaleria, bo zajmą
ogród i siano zabiorą.
Rozporządzenie N.[ajprzewielebniejszego] O[jca] Prowincjała weszło w życie,
chór się odbywa23, Różaniec z rana po prymarii, ale zdaje mi się, że i chór nam
zabiorą na mundury i chlewy, ale najgorzej jak kuchnię zabiorą. Tu jesteśmy zupełnie niewolnikami, gdyż jedni odchodzą a drudzy przychodzą. W Seminarium
Pod tą nazwą, nie do końca właściwie użytą, autor rozumiał komendę uzupełnień.
Jedyny kapłan o tym imieniu, o. Laurenty Jabłoński, był na definitorium w maju 1914 r.
przydzielony do klasztoru w Sądowej Wiszni. Zatem albo autor popełnił błąd przy afiliacji, albo o.
Laurenty w okresie urlopu wakacyjnego przebywał w Bieczu. APMBA, „Monumenta Fratrum Minorum Provinciae”, k. 57. Jego biogram zob. Kościół rzymskokatolicki i Polacy, s. 793, przyp. 2266.
21
Chodzi o kamienicę czynszową, będącą własnością klasztoru.
22
APMBA, „Akta prowincjalne O. Z. Janickiego”, k. 18–19.
23
Chodzi o przepisane modlitwy, które ma odprawiać razem wspólnota zakonna w chórze
zakonnym. W Przemyślu znajdował się on jako osobne pomieszczenie za prezbiterium, połączone
bezpośrednio z I piętrem klasztoru, a nad drugą zakrystią.
19

20
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przemyskim 600 żołnierzy i wszystkie szkoły zajęte. Roboty wstrzymałem. Zakonnic24 nie spowiadałem już dwa tygodnie, bo nie miałem kiedy, i przez most nie
puszczali bez legitymacji, dopiero dziś się o nią wystarałem.
Łączymy wyrazy czci i przywiązania i całujemy ręce
O. Eustachy Werner
Przemyśl, dnia 14 sierpnia 1914 r.
P.S. N.[ajprzewielebniejszy] O[jciec] Prowincjał raczy na adres obok Braci Mniejszych dopisać OO. Reformaci, bo doświadczeni listonosze na wojnie, a obecni
listy adresowane do Braci Mniejszych odnoszą do Albertynów, i z tego powodu
następuje zwłoka w odbiorze.
3. O. Eustachy składa relację po odbiciu Przemyśla przez wojska austriacko-niemieckie25
Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale!
Dziś serdeczny otrzymałem list od Najprzewielebniejszego Ojca Prowincjała,
za który nader dziękuję. Inwazja austriacko-niemiecka dnia 3 czerwca o godzinie 4tej rano wkroczyła wśród ogólnej radności małej garstki mieszkańców, bo
dużo wywieźli. Zniszczenie ogólnie wielkie. U nas bomba zniszczyła skład węgli
w ogrodzie i szyby w klasztorze, a dziś otrzymałem wiadomość, że 26 czerwca
bomba z aeroplanu zniszczyła klasztor i kościół w Jarosławiu26. Musi być coś w tym
prawdy. Pisał mi i O. Maciejczyk27, że zniszczenia nie ma, ale wywieźli księdza
Chodzi o siostry felicjanki.
APMBA, „Akta prowincjalne O. Z. Janickiego, 20 V 1914 – 4 VII 1924”, k. 42.
26
Stało się to 29 VI 1915 r. – bomba zrzucona zerwała dach z jednej części kościoła klasztornego
i zniszczyła witraże.
27
Joachim Maciejczyk (21 VIII 1842 Kańczuga koło Kęt – 18 VI 1923 Kraków) – w roku 1858 r.
przyjęty do kolegium serafickiego w Jarosławiu, a w 1860 r. do nowicjatu w Rawie Ruskiej. W latach
1861–1863 ukończył gimnazjum w Przemyślu. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Seminarium
Duchownym w Przemyślu (1863/1864) oraz w Instytucie dla Zakonników we Lwowie, gdzie 19 III
1866 r. został wyświęcony na kapłana w kościele oo. Bernardynów. Już jako kapłan skończył teologię
na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 1870 r. został magistrem
nowicjatu w Wieliczce. W latach 1871–1873 był gwardian w Przemyślu, następnie w Jarosławiu
(1873–1878) oraz w Wieliczce (1878–1882). Od 1882 r. wikary Prowincji, a następnie trzykrotnie
prowincjał (1884–1893). Następnie gwardian w Wieliczce (1893–1899). Kustosz złączonej prowincji (1899–1902) i magister kleryków w klasztorze św. Andrzeja we Lwowie, gwardian klasztoru
św. Rodziny we Lwowie (1903–1906 oraz 1914–1916), gdzie następnie dalej mieszkał. W latach
1911–1914 prowincjał odtworzonej prowincji. W latach 1916–1918 magister kleryków w Krakowie,
a w latach 1919–1920 gwardian klasztoru w Krakowie.
24
25
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Sopucha28 i gwardiana OO. Bernardynów29. Może by O. [Jan] Falarz już powrócił30,
bo O. Tadeusz31 nie daje o sobie wieści. Dotychczas Pan Bóg pobłogosławił. Od
15 września zastępowali naszych Ojców księża Madziarzy i Czesi, Mszy Świętych
do 2go marca było aż nadto. Ambona mię męczyła przez Adwent i Post tak, że od
Wielkiejnocy zaprzestałem kazań, tylko były mówki majowe w niedziele i święta,
a w czerwcu przygniotło mię już to dwumiesięczne nabożeństwo popołudniowe,
ale dziś już koniec. Jeżeli kolej pójdzie, oczekuję Najprzewielebniejszego Ojca
Prowincjała.
Rączki całuję
O. Werner Eustachy
Przemyśl, dnia 30 czerwca 1915 r.
4. Kronika klasztoru w Przemyślu, spisana przez o. Eustachego Wernera,
gwardiana, w dniu 19 maja 1916 r.32
Konwent w Przemyślu pod wezwaniem św. Antoniego
Od początku mobilizacji, tj. od 30 lipca 1914 r., cały nasz klasztor był zapełniony
wojskiem. W refektarzu przebywali artylerzyści ze Styrii ze swą kuchnią polową
w podworcu, a było ich 80. Wszystkie stajnie były pełne koni, a cele zakonne zamieszkiwali kapelani zakonni Polacy, Czesi i Węgrzy; od końca lipca do 22 marca
28
Stanisław Sopuch (22 IV 1869 Kożuchów – 26 II 1941 Warszawa) – do nowicjatu jezuitów
wstąpił w 1884 r. w Starej Wsi. W latach 1888–1891 studiował filozofię w Tarnopolu, następnie w latach 1891–1894 był wychowawcą w zakładzie w Chyrowie. W latach 1894–1897 studiował teologię
w Krakowie, gdzie przyjął święcenia prezbiteriatu. W 1899 r. przeniesiony do Lwowa, gdzie w 1904
r. został superiorem rezydencji, a w 1908 r. superiorem lwowskiego domu rekolekcyjnego. Urząd ten
pełnił do 1913 r., kiedy to ponownie został wybrany superiorem rezydencji lwowskiej. W czasie wojny
został przez Rosjan deportowany do Kijowa. W latach 1919–1926 prowincjał prowincji galicyjskiej. Był
kandydatem na stanowisko prymasa Polski po śmierci kardynała Edmunda Dalbora. W latach 1935–1938
był prowincjałem wielkopolskim. Aresztowany przez Niemców już 5 IX 1939 r. i więziony ponad rok.
29
Chodzi o ojca Brunona Nowakowskiego.
30
O. Jan Falarz (1845 Belna koło Biecza – 25 V 1917 Przemyśl) – absolwent niższego gimnazjum w Tarnowie, w 1866 r. wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych. Po maturze w Gimnazjum św.
Jacka w Krakowie podjął studia na Wydziale Teologicznym UJ. W 1871 r. święcony w Tarnowie
przez biskupa A. Pukalskiego. Pracował w klasztorze w Krakowie, a następnie był gwardianem
w Kętach, Zakliczynie, Przemyślu i Sądowej Wiszni. W 1893 r. wybrany Definitorem Prowincji.
W 1911 r. przeznaczony do pracy w klasztorze przemyskim. W trakcie inwazji rosyjskiej przebywał
w klasztorze w Zakliczynie, po czym powrócił do Przemyśla.
31
O. Tadeusz Sychta (1875 Święcany – 15 II 1918 Sądowa Wisznia) – po ukończeniu niższego gimnazjum wstąpił w 1895 r. do Zakonu Braci Mniejszych w Wieliczne. Po uzupełnieniu nauki gimnazjalnej
prywatnie, odbył studia filozoficzne w Krakowie, a teologiczne we Lwowie. Został wyświęcony na kapłana
w 1902 r. przez abpa J. Bilczewskiego. Pracował we Lwowie, Krystynopolu, Wieliczce i w Przemyślu.
32
APMBA, „Akta prowincjalne O. Z. Janickiego”, k. 86.
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1915 r. było ich 36. Kwatery te były prawdziwą klęską dla klasztoru, bo cele, piece
i okna ucierpiały bardzo, w stajniach pozostały tylko ściany. Brat Antoni Hadam,
broniąc podczas kwaterunków własności klasztoru, omal nie postradał życia z rąk
kaprala honwedów, który go chciał ciąć wydobytym z pochwy pałaszem, gdyby tenże
nie był się ukrył w klasztorze, a dopiero za wmieszaniem się O. Gwardiana ledwie
ułagodzono tę sprawę tym sposobem, że gdy honwed się jeszcze stawiał i pałaszem
wywijał, zręcznie się od niego oddalono i sprowadzono dwóch oficerów honwedów
i ci tego walecznego kaprala wobec, rozumie się bezbronnych, zakonników nie ukarali, lecz podniesionym głosem zgromili i za bramę wyrzucili. Brat Ignacy Mrowiec
spokojnie i flegmatycznie pełnił obowiązki furtiana, zakrystiana i piekarza opłatków,
gdyż żołnierze do spowiedzi bardzo się garnęli z rana, przed i po południu, a najwięcej wieczorem, dla których trzeba było sporo komunikantów33. Pobożnością swoją
i przykładem budowali wszystkich Tyrolczycy, bo ci jak długo w Przemyślu stali, to
najmilej było dla nich przebywać w kościele. Spowiadali się co dwa tygodnie.
Dnia 3 października zaczęło się położenie poważne. Moskale sposobili się
do przeprowadzenia ataku i ostrzeliwali nasze forty z dzieł wielkiego kalibru.
Twierdza odpowiadała działami i bombami, wysyłając je na obozy i kolumny
nieprzyjacielskie, i trwało to szalone starcie z obu stron przez całe trzy dni.
Od zmierzchu do blasku oświetlały reflektory stoki fortów, trzaskały pistolety
świetlne i podczas tego odbywał się straszny mord niezliczonych batalionów.
Okropności tych trzech dni i nocy nie widziała historia. Dokoła słuchać było
jeden nieustający huk armat, w samo miasto podały pociski. Jeden granat
w szpitalu fortecznym urwał choremu obie nogi, oprócz tego zraniły granaty
kilku chorych i uszkodziły kilka kamienic i pawilonów.
Dnia 4 października, w uroczystość św. O[jca] Franciszka, celebrował sumę
i kazanie ksiądz infułat Federkiewicz34. Ludzi było mało, żołnierza ani jednego.
Wyspowiadało się do dziesięć osób. Po Credo szmer i hałas w kościele dało się słyszeć. Były to dwa latawce nieprzyjacielskie, które szybowały nad naszym kościołem,
a szybowały długo. Zjawiały się one codziennie przy pogodzie. W listopadzie albo
w grudniu jednego dnia o godzinie 4 ½ wieczorem aeroplan nieprzyjacielski rzucił
bombę, która upadła w miejscu, gdzie się kończą nasze sklepy i szesnastu ludzi zabiła, a kilku śmiertelnie poraniła. Na ulicy szkła na stopę wysokości, w sklepikach
33
Przydzielony do klasztoru przemyskiego o. Hugolin Napieracz, wikary klasztoru, udał się do
klasztoru św. Franciszka do Wieliczki.
34
Ks. Jakub Federkiewicz (25 VII 1852 Rymanów – 7 VIII 1926 Przemyśl). Do Gimnazjum
uczęszczał w Rzeszowie, gdzie w 1872 r. zdał egzamin dojrzałości. W latach 1872–1876 studiował
teologię w Przemyślu i 11 VI 1876 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Od lutego 1877 r. do czerwca
1878 r. studiował teologię w Wiedniu. Następnie prefekt w Seminarium Duchownym w Przemyślu
oraz wykładowca z historii i prawa kościelnego w przemyskim Instytucie Teologicznym (do 1889 r.).
W 1889 r. został powołany do katedralnej kapituły przemyskiej. Wykonywał w niej przez szereg lat
obowiązki prokuratora, a doszedł w niej w 1923 r. do godności dziekana. Członek Rady Powiatowej
i Miejskiej w Przemyślu, Rady Szkolnej Okręgowej i Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu,
prezes Wydziału Kasy Chrześcijańskiej, Wydziału Kasy Rzemieślniczej.
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naszych ani jedna nie pozostała szyba. Śmiertelnie ranionych ułożono w trumnach
a O. Eustachy Werner tam ich zaopatrzył na drogę do wieczności. W Przemyślu
było bardzo wielu optymistów, którzy mieli wielką ufność w wytrzymałości fortów
i w dzielność załogi, a tu rosyjskie natarcia były gwałtowane, z poświęceniem całych
pułków pod wodzą Radki Dymitriewa35, zdrajcy swej ojczyzny bułgarskiej36. Straty
moskiewskie były straszne, przed fortami leżały całe góry trupów, a odór rozkładających się ciał dał się w klasztorze odczuć. Moskale stracili przeszło 40 000 ludzi37.
Dnia 9 października oswobodzono Przemyśl. Odbyła się wspaniała demonstracja. Odprawiono nabożeństwa dziękczynne w katedrze, potem ruszył uroczysty
pochód z deputacjami przed komendę twierdzy, gdzie do komendanta Hermana
Kusmanka38 przemówił komisarz rządowy Lanikiewicz39, gratulując mu zwycięstwa. Komendant serdecznie podziękował, wznosząc okrzyk na cześć Cesarza40,
a tłumy śpiewały hymn ludów. Chwila ta była rzewna, bo nawet oficerowie płakali.
Niestety, już z początkiem listopada twierdza znowu została wojskiem rosyjskim otoczona, zaczynał już w styczniu 1915 r. swe panowanie głód, bo magazyny
wojskowe się wyczerpały, rozpoczęło się rozpasanie obyczajów, młode dziewczęta
sprzedawały się na łup ohydny, słowem Sodoma powstała. I nie było nadziei
poprawienia losu. Najzapaleńsi optymiści, widząc do chleba dodawane otręby
i mielone kości wpadali w rozpacz i narzekali, że tyle ludu, krwi i ofiar poszło na
marne i nie pomogło łagodzenie i pocieszanie z ambony.
35
Radko Ruskow Dimitriew (24 IX 1859 Gradec – 18 X 1918 Piatigorsk) – bułgarski oficer, służący
w armii bułgarskiej (gdzie osiągnął stopień generał-lejtnanta) oraz w armii rosyjskiej (gdzie osiągnął
stopień generał en-chef). W latach 1904–1907 szef sztabu generalnego armii bułgarskiej. Bohater
bułgarski wojen bałkańskich. Od 1914 r. poseł bułgarski w Petersburgu. 25 VII 1914 r. zrezygnował
z bycia posłem i oficjalnie opowiedział się po stronie rosyjskiej w nadchodzącym konflikcie. Jeden
z głównych dowódców na froncie galicyjskim i zwycięzca w bitwie pod Gniłą Lipą (26–28 VIII 1914 r.).
36
Aluzja do sytuacji, że Bułgaria, rządzona przez cara Ferdynanda Koburga, przystąpiła do wojny po
stronie państw centralnych, a nie po stronie Entanty, podczas gdy Dimitirew przeszedł na stronę rosyjską.
37
Uwaga nieprawdziwa. Z rosyjskich źródeł wynika, że armia oblężnicza straciła około 10 000
żołnierzy – zob. A. Watson, op. cit., s. 109.
38
Hermann Kusmanek von Burgneustädten (16 IX 1860 r. Hermannstadt/Sybin – 7 VIII 1934
Wiedeń) – absolwent Terezjańskiej Akademii Wojskowej w Wiener Neustadt. Po służbie w 63 pułku piechoty, w stopniu pułkownika przez 6 lat był szefem kancelarii w c. i k. Ministerstwie Wojny
Rzeszy. W 1908 r. został komendantem 65 Brygady Piechoty w Győr, w 1910 r. komendantem 3
Dywizji Piechoty w Linzu, w 1911 r. komendantem 28 Dywizji Piechoty w Lublanie. W 1913 r.
został obdarzony szlachectwem i mianowany komendantem Twierdzy Przemyśl. Po upadku Twierdzy
w okresie 23 III 1915 – II 1918 r. przebywał w niewoli rosyjskiej.
39
W wyniku kryzysu w strukturach miasta doszło 28 I 1914 r. rozwiązania Rady Miejskiej w Przemyślu
na czele władz stanął komisarz rządowy Józef Lanikiewicz. Swoje rządy pełnił do 5 XI 1914 r. Lanikiewicz
(1847 Stanisławów – 2 III 1920 Przemyśl), uczył się w Gimnazjum św. Anny w Krakowie a następnie
w Gimnazjum Franciszka Józefa we Lwowie. W 1863 r. uczestnik powstania styczniowego. W latach
1872–1877 pracował w administracji państwowej w Żywcu, w Kosowie i w Kołomyi. Burmistrz Śniatynia
(1877–1879), komisarz starostwa w Kołomyi (1879–1882), komisarz starostwa w Przemyślu (1883–1887),
komisaryczny burmistrz w Stanisławowie (1889), starosta powiatowy w Żółkwi (1890–1895), wiceprezydent Rady Szkolnej Krajowej (1896–1897), starosta powiatowy w Przemyślu (1898–1910), wiceprezydent
Namiestnictwa we Lwowie (1910–1911), kierownik tymczasowego zarządu Dobromila (1912–1914).
40
Chodzi o Franciszka Józefa I, panującego w latach 1848–1916.
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Stan zdrowotności zwłaszcza w wojsku smutny, organizm wycieńczony głodem
staje się podatnym na różne epidemie. Wojskowość przygotowuje szpitale. Na
murach okazała się odezwa wzywająca publiczność do ofiarowania kołder, koców
i wszelkiego rodzaju nakryć na łóżka, bo takowych wojskowość już więcej nie posiadała. Klasztor, lubo był ogołocony z tych sprzętów, bo wszystko kapelani wojskowi
o rozmaitych wyłogach, jeżeli nie zniszczyli to zabrudzili, ale ofiarowano kołdrę,
prześcieradła i ręczniki. Po ulicach snuje się wielu maruderów, ludzi wynędzniałych,
którzy ledwie nogami włóczą, koniec Przemyśla zdaje się być bliski. Wreszcie dnia
19 marca komenda twierdzi, że chce zrobić ostatni wysiłek, by armię uratować
od niewoli i przedrzeć się do głównej armii przez otaczający Przemyśl pierścień
nieprzyjacielski. Oficerowie się żegnają, robią testament na wypadek swej śmierci,
wielu z nich zostawia swego oszczędności w klasztorze. Dzień do św. Józefa, wiele
osób odprawiało nowennę do tego św. Opiekuna Pana Jezusa na intencję ocalenia
Przemyśla; do spowiedzi było dużo osób i małych dzieci, a tu straszna kanonada,
bitwa zacięta wre do strony Medyki, słychać wyraźnie świst i jęk pocisków, ludzie
uciekają z ulicy do klasztoru, chowają się po rozmównicach, dolnych korytarzach,
w ogrodzie, a to przeważnie matki, z rodzicami i dzieci; niepewność dręczy wszystkich.
Rozchodzi się pogłoska, że załoga zwyciężyła, że opanowała ogromne magazyny z żywnością w Medyce, ale krótka była to radość, bo przyszła wieść, że wypad
się nie udał, że żołnierz wycieńczony głodem nie był zdolny do wysiłku i przeszedł
piekło za życia. Pozostała kapitulacja. Wojsko udaje się na forty, w magazynach
odbywa się na wielką skalę niszczenie amunicji, broni i wszelkiej własności wojskowej, miliony nabojów rzucają do Sanu, a całe kompanie wojska topią w nurtach
rzeki karabiny, bagnety itp. Na polach płoną automobile, wozy, siodła, palą pieniądze papierowe. Wieczorem gwałtowna strzelanina od strony Łętowni, która trwa
całą noc bezustannie. Wreszcie ma nastąpić kapitulacja twierdzy, forty mają być
wysadzone w powietrze. W klasztorze naszym gromadzą się ksiądz biskup Konstanty Czechowicz greckokatolicki41, długoletni penitent, radca i starosta Żeleski42,
41
Konstantyn Czechowycz /Константин Чехович (15 X 1847 Dziewięcierz – 28 IV 1915
Przemyśl) – szkołę główną ukończył w 1858 r. w Jaworowie, gimnazjum ukończył w 1868 r., studia teologiczne we Lwowie ukończył w 1871 r. Wyświęcony na kapłana przez bpa J. Stupnickiego
w 1873 r. W latach 1873–1875 wikariusz w Mołodyczu, a w latach 1875–1877 prefekt seminarium
we Lwowie. Po śmierci ojca (parocha Józefa Czechowicza) objął parochię Dziewięcierz w latach
1877–1887 i był też kapelanem wojskowym. Następnie kanclerz eparchii przemyskiej, a w latach
1888–1890 rektor Greckokatolickiego Seminarium Duchownego w Przemyślu. W 1896 został mianowany biskupem przemyskim, a w 1897 r. konsekrowany i intronizowany. W latach 1895–1914
był posłem do Sejmu Krajowego Galicji w VII, VII, IX i X kadencji.
42
Zygmunt Żeleski – (1867 Tyśmienica – zmarły po 1931) – absolwent gimnazjum w Przemyślu
(1885 r.) oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Lwowskiego. Praktykant konceptowy w starostwie
w Krakowie w latach 1894–1900, komisarz powiatowy starostwa w Podgórzu w 1901 r., starosta
w Strzyżowie w latach 1901–1908 i prezes Towarzystwa Kasynowego w latach 1905–1909, starosta
w Bochni w latach 1911–1912, starosta w Przemyślu w latach 1913–1916 (23 III 1915 r. aresztowany
przez Rosjan, ale powrócił do swoich obowiązków już 2 VII 1915 r.). Od 1917 r. kierownik starostwa
we Lwowie, a w latach 1919–1926 tamtejszy starosta.
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pułkownik Niedzielski43 i wielu innych. Kapelan Jeżak44 oznajmia, że wyjdzie wieczorem polecenie, aby dnia 22 marca przed 5tą godziną rano pootwierać okna. Tą
drogą dowiaduje się publiczność o terminie wysadzenia fortów i mostów. Noc ta
należała do najstraszniejszych, jakie przeżyto w twierdzy, bo od godziny 9tej wieczorem wszystkie działa ze wszystkich fortów biły bez ustanku, a dokoła błyski raz
większe, drugi raz mniejsze rozdzierają czarne niebo. Do klasztoru ludzie się cisną,
nikt nie śpi, każdy oczekuje czegoś strasznego. Klasztor drży w posadach, szyby
w oknach brzęczą, szklanki w kredensie dzwonią, bo starano się wystrzelać jak
najwięcej amunicji. O godzinie 5tej rano armaty umilkły i wówczas pokazała się na
niebie czerwona łuna, która wnet znikła. Policja usuwa ludność blisko miejsc zagrożonych będącą na miejsca bezpieczniejsze. O godzinie 6½ rano rozlega się straszny
huk raz, drugi i trzeci. To trzy mosty na Sanie, jeden kolejowy i dwa przechodnie,
zostały wysadzone wśród brzęku tłuczonych w całym klasztorze szyb, pomimo że
okna były otwarte. Ta noc była tak straszna, że kto był tych chwil świadkiem, nie
zapomni ich przez całe życie, ci, którzy patrzyli na to, co się działo, to im się zdawało,
że patrzą na pogrzeb, bo ten Przemyśl, o którego uzbrojone forty odbijała się przez
pięć miesięcy przemoc wroga, pokonała go nie ta przemoc, ale silniejszy nad nią głód.
Koło godziny 10tej pojawiły się przednie straże kozackie i na małych, szybkich koniach z długimi dzidami w rękach, przebiegały w galopie ulice. Wkrótce
pojawiła się rota, na którą czekał rotmistrz przed braną naszego kościoła i zaraz
zebrała się gromadka ludzi, z którym rozmawiał i posyłał całusy do żydówek45,
stojących w oknach. Wśród ryku, a nie śpiewu pojechała ta dzicz ulicą Mickiewicza
do Komendy. Co tam było – nie wiadomo.
O godzinie 2giej wyszedł rozkaz polecający, by duchowieństwo wyższe, tj. biskup sufragan Fiszer46 z kanonikami obrz[ądku] łac[ińskiego] i Ekscelencja ksiądz
biskup Czechowicz z kanonikami obrz[ądku] greckiego stawiło się w komendzie,
gdzie radzono do godziny 6tej. Duchowieństwo prosiło o opiekę nad kościołami.
Podczas tych narad, dzicz moskiewska, będąc poinformowana przez jeńców,
gdzie jest dobra piwnica, rozbiła i wykradła z piwnicy profesorów seminarium
43
Niedzielski – był komendantem Platzkommando w Przemyślu. Zob. drobne informacje o nim
w: H. z Seifertów Jabłońska, Dziennik z oblężonego Przemyśla (1914–1915), oprac. S. Stępień,
Przemyśl 2017 (wg indeksu).
44
Postać niezidentyfikowana.
45
W oryginale z małej litery.
46
Powinno być Fischer – Karol Józef Fischer (13 III 1847 Jasło – 21 IX 1931 Przemyśl) –
uczęszczał do gimnazjów Franciszka Józefa we Lwowie, św. Anny w Krakowie i w Rzeszowie,
gdzie w 1865 r. zdał maturę. W latach 1865–1869 odbył studia teologiczne w Przemyślu; święcenia
prezbiteriatu otrzymał w 1869 r. w Przemyślu. W 1872 r. kilka miesięcy studiował w Augustianum
w Wiedniu. Pracował jako wikariusz w Sanoku (1869–1870), Drohobyczu (1870–1871) i Jaśle
(1872–1874). W latach 1874–1888 był proboszczem w Tarnowcu, a w latach 1888–1899 zarządzał
parafią w Dobrzechowie. W 1896 został kanonikiem honorowym, a w 1899 kanonikiem gremialnym
kapituły przemyskiej. W latach 1894–1900 reprezentował okręg rzeszowsko-kolbuszowski w Radzie
Państwa w Wiedniu. Od 1901 r. biskup pomocniczy diecezji przemyskiej. Podczas dwukrotnego
oblężenia Przemyśla w latach 1914–1915 pozostał w mieście, podczas gdy ordynariusz bp Józef
Sebastian Pelczar wyjechał do Rzymu.

PRZEMYŚL CZASÓW I WOJNY ŚWIATOWEJ W OCZACH O. EUSTACHEGO WERNERA

175

duchownego, mieszkających przy kościele Serca Pana Jezusa, kilkadziesiąt butelek lepszej sorty wina. Profesor Akademii w Petersburgu Szmurło47, mówiący
klasycznie po polsku, bardzo grzeczny, uprzejmy, życzliwy, dobrze się przedstawiający, zapytuje czego O[jciec] Gwardian taki smutny i przyciśniony, nadchodzą
lepsze czasy, bo u Moskali będzie lepiej, taniej i wygodniej; wy jesteście pewni,
bo Zakon wasz lubiany itd. Następnie poprosił o katalog do biblioteki, przepatrzył
go, zwiedził bibliotekę, kościół, zakrystię i powiedział: „biedni reformaci, tacy
jak w Rzymie”. Wychodząc przy furcie półgłosem mówi: „przejścia przykre i od
naszych możliwe, ale proszę się zawsze na mnie powołać”. Był on jeszcze dwa razy
w klasztorze z taką samą życzliwością. Później przybyła także komisja żandarmerii, następnie kozacy w liczbie 20, szukali ukrytych rzekomo Austriaków i poszli.
Rządy wojskowe sprawował początkowo generał Kastalińskij48, który zapowiedział na obiedzie w pałacu biskupim, że w tygodniu weźmiemy Kraków,
a za dwa tygodnie będziemy w Budapeszcie, a może w Wiedniu, i podyktujemy
prawa. Po nim nastąpił generał Lublinow49, później osławiony Artamonow50,
Pod patronatem rosyjskiej Akademii Nauk w 1914 r. powołano komisję do spraw ochrony
zabytków w obszarach działań wojennych. Dzięki działalności jej delegatów uratowano wiele
zabytków, w tym zbiorów archiwalnych i książek. Również znany rosyjski historyk Jewhenij F.
Szmurło został oddelegowany do Galicji. Szmurło (10 I 1854 Czelabińsk – 7 IV 1934 Praga) –
docent Uniwersytetu w Petersburgi (1889–1891), profesor historii Rosji Uniwersytetu w Dorpacie
(1891–1903). W listopadzie 1903 r. został powołany na stanowisko korespondenta naukowego
Akademii Nauk w Rzymie w Archiwum Watykańskim na okres 5 lat (ponownie wybrany w 1908,
1913 i 1917 r.). W 1911 r. został wybrany członkiem korespondentem Rosyjskiej Akademii Nauk.
Członek licznych towarzystw naukowych. Po rewolucji początkowo mieszkał i pracował w Rzymie,
a potem w Pradze. Autor licznych książek, artykułów i wydawca zbiorów dokumentów. Pomimo
iż w ujęciu o. Wernera Szmurło jawi się jako postać pozytywna, to jego rola w całym procederze
spisywania rozmaitych cennych eksponatów była co najmniej ambiwalentna. Warto pamiętać, że
pod pozorem „ratowania” zabytków spisywano i przygotowywano do wywózki wiele z nich, jak
stało się to m.in. z mitrą greckokatolickich biskupów przemyskich. Zob. A. Szczupak, op. cit., s.
135–136. Jego sprawozdanie z działalności z lutego 1915 r. zob. – https://polona.pl/item/sprawozdania-o-zbiorach-i-zabytkach-w-galicji-dla-cesarskiej-akademii-nauk-w,MzIyNDIwNDQ/. Autor
dziękuję mgr Żanecie Niedbale i prof. Alexandrowi Watsonowi za konsultacje.
48
Nikolai A. Kasztaliński / Николай Александрович Кашталинский (1849 – 17 IV 1917
Piotrogród) – wychowanek Korpusu Kadetów Pawłowskich, II Gimnazjum Wojskowego w Petersburgu i I Pawłowskiej Szkoły Wojskowej. Uczestnik wojny rosyjsko-tureckiej w latach 1877–1878
i rosyjsko-japońskiej w latach 1904–1905. Po wybuchu I wojny światowej został dowódcą 28. Korpusu Armijnego 11 Armii, która walczyła w składzie Frontu Południowo-Zachodniego. Dowodził
Korpusem w czasie drugiego oblężenia Przemyśla i na jego czele wkroczył do twierdzy 22 marca
1915. Komendantem Twierdzy Przemyśl w okresie 22–24 III 1915 r.
49
Postać niezidentyfikowana.
50
Leonid Konstantinowicz Artamonow / Леонид Константинович Артамонов (ur. 25 II/ 9
III 1859 na farmie w guberni chersońskiej – 1 I 1932 Leningrad) – absolwent Wołodimirskiego
Gimnazjum Wojennego w Kijowie oraz Konstantinowskiej i Michajłowskiej Szkoły Artyleryjskiej
w Petersburgu. Znany podróżnik, geograf, członek Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego.
W latach 1897–1898 wojskowy doradca rządu Cesarstwa Etiopii. Uczestnik rosyjskich kampanii
w Azji Środkowej, powstania bokserów, wojny rosyjsko-japońskiej. W latach 1911–1914 dowódca
1 Korpusu Armijnego. W 1915 roku był także krótko komendantem dopiero co zdobytej Twierdzy
Przemyśl, okazując wielkie względy austriackim oficerom, co nie spodobało się jego przełożonym.
Jako przedstawiciel laikatu uczestniczył w Soborze Lokalnym Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego
w latach 1917–1918. Od 1918 r. był urzędnikiem w sowieckich instytucjach.
47
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który nakazał publiczności podczas swego przejazdu przez miasto, aby była bez
czapek, w końcu pułkownik Kyriakow51 jako faktyczny przystaw czyli starosta,
a władzę policyjną sprawował znany podobno z łapownictwa książę Aristow52.
Niedługo popasała ta dzicz w Przemyślu, bo już dnia 11 czy 15 maja wszystkie
władze rosyjskie opuściły miasto, a rządy sprawowali kolejno niżsi oficerowie
do 3 czerwca. Raz jeszcze klasztor był w niebezpieczeństwie, bo z końcem maja
wpada oficer i szuka telefonów w klasztorze, które zaprowadził jego poprzednik.
Szukał i badał wszędzie, bo nawet sześciu żołnierzy kopało w ogrodzie, badając
czy gdzie nie ma podziemnego telefonu.
Od dnia 15 maja znowu zaczęła się strzelanina gwałtowna, granaty biły na
wszystkie strony. Bomby z aeroplanów leciały o godzinie 4 z rano, 10 przed południem i o 6½ wieczorem. Raz podczas majowego nabożeństwa wskutek wibracji
powietrza przy pocisku, organiście zmiotło palce z klawiatury, lud przestraszony
przestał śpiewać, dopiero po chwili wszyscy się uspokoili. Skończyła się wreszcie
nasza niedola, bo dnia 3 czerwca wkroczyła w triumfie zwycięska armia austriacko-pruska do Przemyśla. Przez 10 dni kwaterowało wojsko jeszcze w klasztorze
(około 294 osób), następnie opuścili go, udając się na wschód w pościg za uciekającym wrogiem.
Podczas inwazji w klasztorze mieszkali:
1. O. Eustachy Werner, gwardian klasztoru
2. Br. Antoni Hadam, kanafarz i gospodarz
3. Br. Ignacy Mrowiec, zakrystian.
Szkody, które klasztor poniósł wynoszą 3000 (trzy tysiące) koron.
5. Kronika klasztoru w Braci Mniejszych (OO. Reformatów) Przemyślu53
Rok 1914: Miasto Przemyśl w czasie światowej wojny54.
Już 2 sierpnia w czasie odpustowego obiadu z tytułu Porcjunkuli55 wpadło
dwóch sierżantów z Magistratu i spisali koniec, wozy i wózki, a 17 VIII zabrano
2 koniec po 1050 koron, a klasztor został bez koni, a nabył je dopiero w grudniu
51
Po Artamanowie władzę w Przemyślu sprawował Serhij Delwig – rosyjski, a następnie ukraiński wojskowy. Pułkownik gwardii Michaił M. Kiriakow był naczelnikiem powiatu przemyskiego,
mianowanym przez generała-gubernatora Gieorgija Bobrinskiego w dn. 15 III 1915 r.
52
Postać niezidentyfikowana.
53
Rękopis: APMBA, Kronika klasztoru w Braci Mniejszych (OO. Reformatów) Przemyślu, k.
1–3.
54
Oryginalne podkreślenie w kronice.
55
Porcjunkula − kaplica pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej, którą św. Franciszek w XIII
wieku otrzymał w darze od benedyktynów i odbudował własnymi rękami. Znajduje się ok. 2 km od
Asyżu, rodzinnej miejscowości świętego. Na podarowanym terenie powstały szałasy pierwszych
naśladowców św. Franciszka. 2 sierpnia w kościołach i klasztorach franciszkańskich obchodzone
jest patronalne święto Matki Bożej Anielskiej – Porcjunkuli.
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z poręki nadpor. Juliana Hoffmana56, b[ardzo] życzliwego opiekuna klasztoru, od
truni57 zanieczyszczone, ale przy starannej opiece wyleczone.
Przez cały wrzesień, paźdz[iernik], do połowy listopada był podworzec pełen
wojska z kuchniami; w refektarzu przebywało 120 żołnierzy górskiej artylerii, po
celach księża-kapelani różnej narodowości i doktorzy.
W klasztorze pozostał sam O. Eustachy Werner przez cały czas wojny, zachowując zawsze równowagę ducha i przytomność umysłu. Dzięki którym, umiejąc
zjednać sobie sympatię mieszkających oficerów, uchronił klasztor od zagrażających mu niejednokrotnie nieszczęść. Inni Ojcowie, mianowicie OO. Hugolin
Napieracz58, Tadeusz Sychta i Jan Falarz, głuchy, wyjechali do Zakliczyna, Krakowa i Wieliczki, z obawy przed nieprzyjacielem, gdzie ich gorszy los spotkał,
bo wszędzie nadeszli Moskale, z wyjątkiem Krakowa i Kęt. Br. Antoni Hadam,
brutalny, z każdym się poróżnił i wielu kłopotów stawał się przyczyną. Br. Ignacy
Mrowiec, spokojniejszy, z flegmą spełniał swoje obowiązki.
Koniec września 1914 był smutny. Gdy armia austriacka była pod Gródkiem pobita,
to Przemyśl musiał się liczyć z możliwością zamknięcia – przerwano linie kolejowe,
przewody telefoniczne. Zbudowano nowe baterie, założono przeszkody z drutu kolczastego, pokopano wilcze doły i przygotowano miny, dopiero wtedy Przemyśl był
gotowy na przyjęcie oblężniczej armii. Tymczasem poczęli się pokazywać kozacy
w okolicy Twierdzy, a za nimi rosyjska piechota, ale austriacka załoga otwierała ogień
na najdalsze odległości – ciężkie moździerze wysyłały pociski na osaczających lub spoczywających Moskali i kładły pokotem. Twierdza została odcięta od świata. Moskale
nie odpowiadali na ogień z twierdzy. Podczas wycieczek naszej załogi zabierano wiele
jeńców, którzy opowiadali, że Przemyśl jest za silnym, aby go zdobyć, a że Moskale
nie mają japońskich dział oblężniczych na miejscu, dlatego chcą wygłodzić twierdzę.
2 października telefonowano z fortu, że rosyjski parlamentarz chce być przyjętym
przez komendanta twierdzy. Oficer sztabu generalnego przyjechał po Moskala, zawiązał mu oczy i przywiózł autem do komendy. Był to podporucznik sztabu generalnego
Wandam59, który przywiózł list wodza rosyjskiej armii Radka Dymitriewa, zwycięzcy

Postać niezidentyfikowana.
Trunia, inaczej staropolska trusia, w tym wypadku chodzi o króliki. Konie prawdopodobnie
stały razem z innymi, zwierzętami gospodarskimi, a nie w osobnych stajniach.
58
Hugolin Józef Napieracz (1879 – 18 II 1934 Kraków) – do Zakonu Braci Mniejszych wstąpił
w 1898 r. Profesję zakonną złożył w 1904 r., a święcenia prezbiteriatu przyjął w 1905 r. W latach
1906–1907 i 1911–1913 w klasztorze w Krakowie, w latach 1907–1908 w Rawie Ruskiej, w latach
1908–1911 i 1913–1914 we Lwowie, gdzie był katechetą. W latach 1914–1916 wikariusz klasztoru
w Przemyślu, w latach 1916–1923 gwardian w Rawie Ruskiej, w latach 1923–1927 mieszkał w klasztorze w Pilicy, 1927–1929 i 1930–1933 w Bieczu, 1929–1930 w Brzezinach Łódzkich, a od 1933 r.
w Krakowie.
59
Chodzi o podporucznika sztabu generalnego, tj. Ottokara Huberta, funkcjonującego w źródłach
też jako Vandamme – dziękuję prof. Alexandrowi Watsonowi za wyjaśnienie.
56
57
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spod Kirkilisse i Lüle Burges60, który porzuciwszy stanowisko bułgarskiego posła,
poszedł w służbę rosyjską, za co został wykreślony ze związku armii bułgarskiej.
Treść listu zawierała propozycję poddania się twierdzy dla uniknięcia niepotrzebnego
rozlewu krwi. Komendant twierdzy Kusmanek nie dopuścił nawet parlamentarza
przed swe oblicze, wyprowadzić kazał za obręb twierdzy, a żegnając się powiedział:
„Do widzenia wkrótce”, na co odpowiedział oficer: „Miło mi będzie widzieć pana
znowu jako jeńca”. Tymczasem Moskale ściągali ciężką artylerię.
3 października było bardzo poważnie. Moskale poczęli ostrzeliwać nasze forty.
Podobno z dział wielkiego kalibru. Twierdza odpowiedziała bombami dalekonośnych dział, wysyłając je na obozy i kolumny nieprzyjacielskie; utrzymywała połączenie iskrowe ze stacjami niemieckimi. Wydawano codziennie pismo w dwóch
językach: „Kriegsnachrichten”, „Wiadomości wojenne”, które podawało załodze
najważniejsze wiadomości ze świata.
4 października 1914 r., w dzień imienin cesarza austriackiego, celebrował i głosił
słowo Boże Najprz[ewielebniejszy] Ks. infułat Federkiewicz – a podczas nabożeństwa huczały silnie nad kościołem i klasztorem aeroplany rosyjskie. O. gw[ardian]
Eustachy Werner, naówczas asystujący celebransowi, uległ takiemu zdenerwowaniu,
że nieświadom siebie, w komży wyszedł z kościoła zobaczyć, co się dzieje i wrócił
dopiero po kazaniu. Bombardowanie trwało ciągle, olbrzymie siły rosyjskie wykonywały gwałtowane ataki; rozpoczęła się walka straszliwa, trwająca 72 godzin[y].
Moskale, zaopatrzeni w nożyce do przecinania drutów i w ręczne bomby, biegli
ku fortom, pędzeni nahajkami oficerów, posuwali się z trudem naprzód, mając do
wyboru: z tyłu rosyjskie karabiny maszynowe, przed sobą austr[iacko-]węgierskie
armaty, ziejące niszczącym, morderczym ogniem. Byli to przeważnie rezerwiści
w wieku od 30–45 lat, na śmierć przeznaczeni; żywych zaś jako jeńców brano do
twierdzy. W nocy reflektory oświetlały stoki fortów, trzaskały pistolety świetlne. Na
samo miasto uderzały tak liczne pociski, że w szpitalu fortyf[ikacyjnym] padło 60
chorych, kilka pawilonów szpitalnych uszkodzono poważnie. O. Eust[achy] Werner
obsługiwał trzy szpitale. Połowa mieszkańców miasta wyjechała przed zamknięciem
jego, a pozostała reszta zachowywała się tak spokojnie, oddając się swoim zajęciom,
że zdawali się być nieświadomi niebezpieczeństwa, jakie im groziło.
11 paźdz[iernika] Przemyśl był zupełnie wolny. Moskale ponieśli ogromne straty,
nie dające się obliczyć – przed fortami leżały stosy trupów i wzgórza również nimi
uścielone; na drutach kolczastych wisieli Mosk[ale] niby przepiórki w sidłach; w lasach
znów leżały stosy poległych od dalekonośnych dział; liczba zaś rannych przenosiła
ponad 40 tys[ięcy]. Moskale, chcąc zatruć powietrze wyziewem trupim, przeszkadzali
w pogrzebaniu trupów i rzeczywiście odór rozkładających się ciał dochodził do miasta.
13 paźdz[iernika] odprawiono we wszystkich kościołach i synagogach nabożeństwo dziękczynne, przy czym deputacja obywatelska, w której skład wchodzili:
Chodzi o bitwy pod Kiklareli (Kirkilise/Łozengradem – 22–24 X 1912 r.) i Lüleburgaz (Lule
Burgas – 28 X – 2 XI 1912 r.), które toczyły się między armią osmańską a bułgarską, w ramach
I wojny bałkańskiej, zakończone zwycięstwem Bułgarii.
60
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jako przewodniczący komisarz rządowy Lanikiewicz, bisk[up] ruski Czechowicz,
bisk[up] sufragan Fischer, rabin Dr Schmelkes61 i in. Udała się do komendanta
twierdzy – marszałka polnego Kusmanka, i złożyła gratulacje z powodu zwycięstwa
jemu i innym generałom: Tarnay – komendant załogi62, generał major Weeber63,
dyrektor inżynierii, pułkownicy: Camile64, Schwelb65 i Klosber66. Marszałek wniósł
okrzyk ku czci cesarza, a tłumy śpiewały hymn ludów – a cała ta uroczystość łzy
wzruszenia wyciskała z ócz oficerów sztabu.
W tym czasie przybył do Przem[yśla] podczas różańcowego nabożeństwa
wieczorem O. Rafał Woźniak67, reformata, katecheta we Lwowie, powołany na
kapelana. Stojąc ze swym oddziałem w Ostrowie (6 km od Przemyśla), przyszedł
do klasztoru i wysłał br[ata] Ignacego do O[jca] Gwardiana celebrującego, aby
skrócił nabożeństwo, gdyż ma ważny interes, chociaż go w rzeczywistości nie
miał68. Spotkanie ich radosnym było, mimo że kapelan umęczonym był okropną
poniewierką wojenną, śpiąc na wozie od szeregu miesięcy pod gołym niebem,
wystawiony na dokuczliwą wilgoć chłodnej jesieni. Ciekawa jest Jego osobistość: zdolny lingwista znał wszystkie języki narodowości w Austrii: polski, ruski,
61
Zob. szerzej: K.D. Majus, Gedalja Schmelkes – galicyjski rabin, publicysta i społecznik,
„Przemyski Przegląd Kulturalny”, 2013, nr 1–2 (28–29), s. 73–83.
62
Prawdopodobnie zniekształcona forma od Tamásy – Árpad Tamásy von Fogaras (9 XII 1861
Rupea – 1 II 1939 Budapeszt) – absolwent Terezjańskiej Akademii Wojskowej w Wiener-Neustadt
oraz c.k. Akademii Wojskowej w Wiedniu. Od 1895 r. kapitan, od 1902 r. podpułkownik, od 1909
r. pułkownik, od 1910 r. generał major, a od 1913 r. generał porucznik. Od 1911 r. przydzielony do
Ministerstwa Wojny. Dowódca 23 Dywizji Piechoty Honwedu i zastępca komendanta Twierdzy
Przemyśl. W okresie 1915–1918 w niewoli rosyjskiej, po czym obejmuje dowództwo nad Węgrami
broniącymi Tyrol. Z dn. 1 I 1919 r. odszedł ze służby czynnej.
63
Generał major Alfred Weeber (czasami wzmiankowany też jako Weber) – komendant 97 Węgierskiej Brygady Pospolitego Ruszenia. Podczas pierwszego oblężenia był dowódcą kluczowego
odcinka południowo-wschodniego, który w dużej mierze był atakowany przez Rosjan.
64
Prawdopodobnie chodzi o dowódcę artylerii Twierdzy pułkownika Camile.
65
Możliwe, że autor miał na myśli Hansa Schwalba, dowódcę inżynierii.
66
Możliwe, że autor ma na myśli generała majora Friedricha Kloibera.
67
Rafał Stanisław Woźniak (15 VIII 1884 Drohobycz – 1 IX 1950 Przemyśl) – do zakonu
Braci Mniejszych wstąpił 3 IX 1901 r. w Leżajsku, po czym mieszkając w klasztorze w Przemyślu
ukończył VI klasę gimnazjum (1902/1903). Filozofię studiował w seminarium zakonnym w Sokalu
(1903–1905), zaś teologię w Kalwarii Zebrzydowskiej (1905/1906) i we Lwowie (1906–1908).
Święcenia prezbiteriatu otrzymał z rąk abp J. Bilczewskiego 28 VI 1908 r. we Lwowie. W latach
1908–1911 sekretarz prowincjała i wikariusz przy klasztorze św. Andrzeja we Lwowie oraz katecheta w szkole na Pasiekach Halickich. W latach 1911–1914 w klasztorze św. Rodziny we Lwowie
– sekretarz prowincjała oraz katecheta w szkole na Pasiekach i w szkole im. Ks. Kordeckiego. Od
3 VIII 1914 kapelan wojskowy przy szpitalu wojskowym nr 8/II we Lwowie – do 26 VIII 1914 r.
na froncie galicyjskim. W okresie od 8 XII 1916 do IV 1918 r. kapelan przy szpitalu wojskowym
w Jarosławiu. Od IV do 3 XI 1918 r. na froncie włoskim w okolicach Trydentu. Od 30 XI 1918 do
15 VII 1924 r w klasztorze w Przemyślu, w latach 1924/1925 we Lwowie, 1925–1927 w klasztorze w Wieliczce, gwardian 1927–1929 w Brzezinach Łódzkich, 1929/1930 sekretarz prowincjała,
1930/1931 w klasztorze we Włocławku, 1931–1933 gwardian w Stopnicy i 1933/1934 w Pińczowie.
Od 1934 r. w klasztorze w Przemyślu.
68
Fragment „chociaż go w rzeczywistości nie miał” został skreślony czarnym atramentem – możliwe, że przez inną osobę i w innych okolicznościach (może przez samego o. Woźniaka, w kolejnych
latach prowadzącego kronikę klasztorną).
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niemiecki, czeski, morawski i węgierski; ze swoim dobrym sercem umiał sobie
zyskać miłość u żołnierzy, dla których był ojcem, bratem i przyjacielem. Jak długo
przebywał w Ostrowie, odwiedzał klasztor nasz, później przeniesiony został do
Niżankowiec, a później jeszcze, po długiej tułaczce, pod koniec swego kapelaństwa
został przydzielony do szpitala w Jarosławiu.
Mija październik i listopad cicho, mroźno. Głód wkradał się już do twierdzy;
bydło i trzodę wybito – wzięto się do koni. Wozy wszystkie naładowane końskim
mięsem jeździły publicznie – sprzedawano końskie kiełbasy (salami). Klasztor
jednak pozostał przy kartoflach, kapuście, kaszy i mącznych potrawach – wojskowi
polowali po Winnej Górze, Wilczy i Przerwie na zające i kuropatwy, ale mało było
zwierzyny, gdyż wojna wystraszyła ją wszędzie. Tymczasem w twierdzy powstał
nieład, defraudacja, rozpasanie obyczajów – każdy robił, co mu się podobało;
zbliżała się chwila kapitulacji.
20 marca 1915 przed poddaniem twierdzy nastąpiło wysadzanie fortów i mostów; był to istny sądny dzień. 23 III o godz. 7½ twierdza poddała się po 6-miesięcznym oblężeniu69. Przyjechał parlamentarz – później autorem Artamanow, generał
dowódca armii oblężniczej, a o godz. 9tej różnorakie pułki z dzikimi okrzykami
na ustach i wołaniem na ulicy Mickiewicza. Zaprowadzono telefony i telegrafy;
zwołano władze duchowne łacińskiego i greckiego obrządku, do każdego czy
do biskupa czy do rabina mówiono przez „pan”. Wydrukowano afisze w języku
rosyjsk[im] i rozlepiono na rogach ulic, że tymczasowo szkoły zamknięto i że
językiem wykładowym będzie język rosyjski. Każdy ma być zaopatrzony w przepustkę i bez niej będzie uważany za podejrzanego. Na 3ci dzień zjechali rosyjscy
kupcy z towarami; bal mąki kosztował 5 koron. Klasztor zakupił 3 bale mąki, 1
bal zielonego groszku, 1 b[al] kostkowego cukru, ryżu, makaronu i słoniny. Był
wzorowy spokój, a to dlatego, że pod karą śmierci zakazano używać alkoholu.
28 III przyjechał car70 zwiedzać forty, a za nim księżniczki autami. Car nocował w wilii Fränkla71, miał być w polskiej katedrze, ale cofnął swój zamiar, gdyż
na 3 dzień odjechał. W czasie ich panowania okazał się przyjacielem O. Wernara
Szumiło…72 w Petersburgu. Ekscelencja zwiedzał biblioteki, mówił klasycznie
po polsku i czytał, przytaczał wiele ustępów z Trylogii Sienkiewicza, z P[ana]
Tadeusza Mickiewicza. Rewizytującego O. gward[iana] Wernera przyjął nadzwyczaj gościnnie w towarzystwie 3 swych adiutantów, rozmawiał wiele o Rzymie
i o Ojcu św. Leonie XIII73, dla którego miał wielki szacunek za to, że dozwolił
69
W rzeczywistości Twierdza poddała się trochę później. Emisariusze (płk August Martinek i ppłk
Ottokar Hubert) wyruszyli z Twierdzy w kierunku rosyjskich linii dopiero o godz. 7:00.
70
Mikołaj II (1868–1918) – ostatni cesarz rosyjski, król Polski, wielki książę Finlandii, panujący
w latach 1894–1917 nie przyjechał do Twierdzy 28 marca, ale niemal miesiąc później, tj. 23 IV 1915 r.
71
Alfred Fränkel – miejscowy przedsiębiorca, posiadający elegancką willę przy ul. Dworskiego.
72
Oryginalny wielokropek – jakby autor próbował dopisać profesję lub miejsce pracy prof.
Szumiły.
73
Leon XIII (1810–1903) – papież w latach 1878–1903.
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historykom czerpać wiadomości z biblioteki watykańskiej. Dziwił go tylko żeński
zakon p[anien] S[anctae] Vivo-Sepultae74. O[jciec] gwardian jednak przekonać go
zdołał, że podobnie jak u Kamedułów, znajdują się Ex generałowie-hrabiowie i inni,
poświęcający się Bogu, tak i te „Vivo Sepultae”, tknięte łaską Bożą i przekonaniem,
że nic pod słońcem stałego, wolą same, według własnej woli, ujść ze świata i jego
zawodów. Rozmowa Excelencji z O[jcem] Gward[ianem] przeciągnęła się od
4tej do 8 wieczorem i dopiero po kolacji rybnej i mięsnej, pożegnał serdecznie O.
Wernera, dając mu list, jakby żelazny, by nikt nie odważył się robić krzywdy jemu
i klasztorowi. Prosił też O. Eustachego Wernera do towarzystwa na zwiedzanie
klasztoru i biblioteki P[anien] Benedyktynek, lecz przekonany przez niego, że nie
godzi się znieważać ich klauzuli, zaniechał tego. Przyjaźń taka trwała do maja,
lecz wkrótce po klęskach poniesionych w Karpatach wybitniejsze osobistości
uchodziły z Przemyśla, a z nimi i Szumiło. Żelazny wódz Makenzen75 ścigał ich
pod Przemyśl, z którego wygnał ich.
1 czerwca. Przy końcu swego pobytu byli już Moskale złośliwi i o mało byliby
wywieźli Ojca Eust[achego] Wernera, posądzając go o szpiegostwo, znalazłszy
lubo zniszczone telefony, zaprowadzone przez O. Patrycego Antosza76. O[jciec]
Gwardian zdołał się jednak ukryć zawczasu, a Moskale zaś mieli czasu go odnaleźć.
74
Vivo-Sepultae – pochowane za życia. Chodzi o zakonny żeńskie kontemplacyjne o surowej
regule i ograniczonym kontakcie ze światem zewnętrznym.
75
August von Mackensen (6 XII 1849 Leipnitz – 8 XI 1945 r. w Burghorn) – wstąpił w 1869 r. do
2 Regimentu Huzarów Śmierci i brał udział w wojnie francusko-pruskiej. Po wojnie w 1873 ukończył
studia agronomiczne na Uniwersytecie w Halle i był m.in. adiutantem Wilhelma II. W 1899 r. nobilitowany, a w 1900 awansowany do stopnia generała majora. W latach 1901–1914 w Gdańsku jako
dowódca Brygady Huzarów (1901–1903), 36 Dywizji Piechoty (1903–1908) i 17 Korpusu Armijnego
(1908–1914). W 1903 awansowany na generała porucznika, a w 1908 na generała kawalerii. Po
wybuchu I wojny światowej dowódca 9 i 11 Armii oraz 17 Korpusu. W maju 1915 r. przełamał front
rosyjski pod Gorlicami i dzięki ofensywie odzyskano Przemyśl i Lwów. W sierpniu i wrześniu 1915
r. doprowadził do wyparcia Rosjan z Królestwa Polskiego. Następnie walczył zwycięsko z Serbią,
zdobywając Belgrad, i z Rumunią, które był wojskowym gubernatorem od 1917 r. Po zakończeniu
działań wojennych przez kilka miesięcy był internowany przez aliantów. Pod koniec 1919 zwolniony, powrócił do Niemiec, gdzie został zdemobilizowany, a w 1920 przeniesiony w stan spoczynku.
76
Patrycy Władysław Antosz (22 II 1882 Wysoka k. Łańcuta – 6 II 1966 Kraków) – w latach
1892/1893–1896/1897 w Gimnazjum w Rzeszowie, a I półrocze r. szk. 1897/1898 ukończył w I Gimnazjum w Przemyślu. Wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych 17 III 1898 r. i studiował teologię we
Lwowie. Święcenie kapłańskie otrzymał 29 IV 1904 r. z rąk abpa J. Bilczewskiego we Lwowie.
Pracował w klasztorze w Krakowie, m.in. od 22 III 1905 r. tymczasowy katecheta w szkole wydziałowej św. Jana Kantego w Krakowie, a od II 1906 r. tymczasowy katecheta 4-kl. Szkoły im. Św.
Barbary w Krakowie. W latach 1906–1907 wyjeżdżał na misje do Królestwa Polskiego i do Rosji.
Potem przydzielony został do klasztoru w Jarosławiu. W latach 1911–1913 gwardian w klasztorze
w Przemyślu, potem przeniesiony do klasztoru w Kętach. Powołany do wojska służył początkowo
przy 90 pp, po czym dostał pozwolenie i od 30 IX 1914 do 30 IX 1917 jako kapelan Legionów II
Brygady Karpackiej. W okresie od 1 X 1917 do 1 XII 1919 administrator kościoła wojskowego
w Warszawie. Proboszcz XI Dywizji Piechoty Wojska Polskiego w okresie 20 X 1919 – 20 I 1922.
W latach 1921–1923 kapelan więzienny w Stanisławowie. Następnie gwardian w Koninie (1923–
1925) i Bieczu (1925–1927). W latach 1928–1939 prefekt w Podoficerskiej Szkole dla Nieletnich
w Koninie. W 1939 r. przedostał się na Węgry, gdzie był internowany w obozie w Egerze. Od 1945
r. w klasztorze św. Kazimierza w Krakowie (z przerwą w roku 1949/1950 na pracę we Włocławku).
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2 czerwca, w samo „Boże Ciało” o 5tej rano ukazały się hełmy pruskie na ulicach,
a o 8mej szły w bród Sanu, nie mając mostu pułki austr[iackie], witane radośnie
bukietami kwiatów tak, że ani jednego kwiatka nie było w ogrodzie. Procesja odbyła
się wśród ogromnej radości. Dowódcy urzędowali przy stolikach na rynku, obawiając się kwater w kosarniach, w których nieprzyjaciele mogli zdradliwie podłożyć
dynamit. Przez 2 dni był spokój. 4 i 5 czerwca nadciągnęli Prusacy i rozmieścili się
w podwórzu przez 14 dni. 320 żołnierzy nocowało na korytarzach, jednak utrzymywali porządek, 3 razy na dzień zamiatając. Po 14 dniach zdobyli Lwów; było trochę
swobodniej i spokojniej – ale niedługo – gdyż nastała drożyzna i głód. W czasie
pobytu Moskali odwiedził O. Eustachego O. Eugeniusz Maj, gwardian w Jarosławiu, by się dowiedzieć czy żyje. Przybył w czasie pobytu cara; nie mógł wyjść, bo
kozacy nie dopuścili. Przenocował, odprawił sumę, a na 3ci dzień odszedł piechotą.
W lipcu zjechał N[ajprzewielebniejszy] O[jciec] Prow[incał] Zygmunt Janicki
automobilem z Jarosławia z nadinżynierem Sobolewskim. Wśród tej radości opowiadali sobie z O. Gward[ianem] Wernerem swoje przejścia. Wieczorem odjechał
O. Prowincjał do Jarosławia. W sierpniu przysłał do Przemyśla o. Hugolina, a we
wrześniu o. Tadeusza Sychtę. [Takie były dzieje tej piekielnej, nieznanej podobnej
w historii wojny – Bogu dzięki, że pozostawił przy życiu i uchronił od niewoli,
gdyż tysiące śmierć znalazło77].
6. Konwent w Przemyślu [w czasie wojny polsko-ukraińskiej 1918 r.].
Przemyśl, 2/12 [1918]
Najprzewielebniejszy O[jcze] Prowincjale!
Po odbiciu miasta 11 i 12 XI pisałem, widać listy nie doszły lub i poczta nie
funkcjonowała. Otóż odbicie Przemyśla nastąpiło 11/11 o godzinie 12 ½ wśród
okropnych strzałów armatnich, rechotań karabinów maszynowych z obydwóch
stron, wobec których inwazja rosyj[ska] i austriacka była miniaturą. Uliczna walka
straszna – klasztor z dwóch stron strzelnie zamknięty – dopiero na głos legionów
o godz. 5 wieczór, „Reformaci przyjdźcie w pomoc”, otworzono bramę żelazną do
kościoła – wprowadzali rannych i łapali podejrzanych obojga płci. I jedna i druga
rozmównica mieściły przeszło 250 ludzi. Legionistów było na kolacji 120 – a mięsa
nie było, więc zupa pomidorowa i makaron – łazanki. Konsumowali od 10 godziny
do 3 po północy – i herbatę się ważyło w samowarze, rondlach – cukier – herbatę78. Mąki z 30 kg zjedli, a sami przez 3 dni piliśmy kawę bez cukru. O 1 w nocy

77
Dopisek już dokonany innym charakterem pisma przez osobę, która kontynuowała wpisy
w kronice.
78
Chodzi prawdopodobnie o herbatę z cukrem.
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poprosiłem kapitana, by był łaskaw tych ludzi, osobliwie feministkę79, gdzieś poza
klasztor umieścić, co nastąpiło o 2 ½ po północy. Z rana, 12o, po daniu armatnich
wystrzałów i zabiciu 3 legionistów, do których strzelano z okiem koło 11 przed
południem nastąpiło uciszenie – spokój, gdzieniegdzie sporadyczne wypadki.
Nazajutrz tylko ciężko w sąsiednich wsiach, w których stawiano opór wśród
rozlewu krwi. I te nasi odbili. Zniszczenie wielkie – wszystkie domy ukraińskie,
jak Narodny Dom – Torchowla – Vira80, w którym były posiedzenia – zniszczono.
Maszynowe karabiny zabrano, i prowodyrów zabrano głównych dwóch, którzy
siedzą w Krakowie. Kamienica o czterech piętrach, mieszcząca w sobie karabiny
maszynowe, nie tylko zniszczona, ale spalona, i żeby nie uważali na to, że to kościół i klasztor reformatów mieli zburzyć tę wysoką o 5. Piętrach kamienicę vis
a vis kościoła, ale żeby był poszedł i kościół nasz, powstrzymali tylko z niej ludzi,
zabrali do niewoli za San. Ani jednego nie ma okna całego po ulicach. Klasztor
nasz i franciszkanów nie uległy zniszczeniu, z wyjątkiem dachu na kamienicy,
który się podniósł od wibracji powietrza.
Wśród nocy nastąpiły rabunki. Jubilerskie – alkoholowe zabrali. Wypili, pochowali sobie, ale nam dali spokój. Przed tygodniem wywieźli Ukraińcy jezuitów
z Chyrowa 21 i podobno odstawili do Stryja i Kosowa. Kolegium zniszczyli bardzo
– księży franciszkanów z Kalwarii 4 uprowadzili do Dobromila81 i trzymali ich,
dopóki nasi nie odbili Dobromila i powrócili do siebie. Resztę się opowie kiedyś,
bo to trudno opisać. (Patrony82 wpadały do cel biskupów Fiszera i Excelencji83) –
a u nas na podwórcu pełno jak odbijali kolej84. Excelencja choruje – leży – widać
nie wyjdzie z tego85. O. Tacjan od tygodnia miewa cichą mszę św. i on niedługi
79
Trudno powiedzieć, o którą z kobiet chodziło o. Wernerowi. Może o którąś z członkiń Ligi
Kobiet – organizacji, której w tym czasie nie popierał Kościół rzymskokatolicki.
80
O ukraińskich instytucjach gospodarczych w Przemyślu, takich jak Towarzystwo Wzajemnego
Kredytowania „Wira” i Narodna Torchowla, czyli filia ukraińskiej spółdzielni we Lwowie, zob. szerzej w monografii Narodnego Domu – C. Заброварний, З хроніки Народного Дому в Перемишлі
(1901–1945), Львів 2019.
81
Zob. szerzej: Kronika Konwentu oo. Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej, 1902–1944,
oprac. Z. Gogola, Kraków 2018, s. 300–301.
82
Ładunki, naboje.
83
Chodzi o ordynariusza przemyskiego obrządku łacińskiego, ks. Józefa Sebastiana Pelczara (17
I 1842 Korczyna – 28 III 1924 Przemyśl). W 1850 r. rozpoczął naukę w rzeszowskiej szkole głównej,
a następnie w rzeszowskim i przemyskim gimnazjum. W 1860 r. rozpoczął studia w Seminarium
Duchownym w Przemyślu, które uwieńczył święceniami kapłańskimi 17 VII 1864 r. Po nich przez
półtora roku był wikariuszem w Samborze, a następnie rozpoczął studia w rzymskim Collegium
Romanum i Instytucie św. Apolinarego, zakończone doktoratami z prawa kanonicznego i teologii.
Po powrocie pracował jako wikariusz w Wojutyczach i Samborze. Od roku 1869/70 był prefektem
przemyskiego seminarium, a od następnego roku profesorem Instytutu Teologicznego w Przemyślu
(teologia pastoralna i prawo kanoniczne). Od 1877 r. był profesorem zwyczajnym historii Kościoła
i prawa kanonicznego na Wydziale Teologicznym. W latach 1882–1883 rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Biskup pomocniczy przemyski w latach 1899–1900, biskup diecezjalny przemyski
w latach 1900–1924.
84
Dworzec kolejowy.
85
Biskup Pelczar ostatecznie wyzdrowiał.
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b[ędzie] miał żywot. Jak powrócą kapelani, coś proszę pomyśleć o Przemyślu,
boć tu za trudno na dwóch. Wiecznie suma, kazanie, a tu lata 63, a do tego umysł
zdeprecjonowany – przytępiony nerwami przez 5 lat żyjący. Dla O. Tacjana, żeby
z rok drugi wegetował, to Biecz, Kęty i to nadliczbowy. Ja się obawiam, bo niechże
mnie położy słabość, co robić. Tu księdza nie dostanie w tym czasie, bo ani jednego
nie ma c. i k. kapelan. Ledwie uprosiłem na 8/12 do nas z sumą dr. Trznadla86, bo
ja i O. Laurenty87 idziemy z celebrą philadelphiczną88 do franciszkanów. U nas
bieda – jemy tylko kartofle – kapustę. Węgle sprowadziłem w październiku za 4
tysiące – fabrykę wypłaciłem, ale 2 tysiące pozostało do wypłacenia, bo węgle
pożarły 15 ton po 25 koron za 1 cetnar. Okropne czasy. Młyny poniszczone, nie
ma gdzie zemleć. O wszystko się borykaj. O, mizeria. A tu noga grymasi, nie da
iść dalej.
Z głównego opisawszy rączki całuję, ale czy też O. Hugolina89 nie wywieźli –
nic nie mogę się dowiedzieć.
Werner
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w Samborze (od 17 IX 1893). Dodatkowo od 31 I 1894 r. powierzono mu obowiązki zastępcy nauczyciela religii w Prywatnym Seminarium Nauczycielskim Męskim w Samborze. Z dn. 23 VII 1895
r. został mianowany zastępcą nauczyciela religii w Gimnazjum w Samborze. Już z dn. 19 XI 1894
r. awansował na nauczyciela rzeczywistego w Gimnazjum w Sanoku. 5 IX 1899 r. władze szkolne
przyznały mu tytuł profesora. Z dn. 26 II 1903 r. został przeniesiony do I Gimnazjum w Przemyślu,
gdzie pracował do śmierci. 28 IX 1912 bp Pelczar mianował go asesorem i referentem konsystorza
biskupiego. Przed oblężeniem Twierdzy Przemyśl został ewakuowany i mieszkał w Reichenburgu
w Styrii Płd., gdzie spędził czas najazdu rosyjskiego.
87
Zob. przypis 18.
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Abstract
The Storming of the Przemyśl Fort I/1 on the Night of 6/7 October 1914
Translated and edited by Tomasz Pomykacz
The storming of Fort I/1 “Łysiczka” on the night of 6/7 October 1914 is one of the most dramatic
episodes in the battles for the Przemyśl Fortress. What is interesting is that there are two versions
concerning the issue of the Fort command on the night in question: a German one, according to which
the one who distinguished himself in repulsing the Russians was artillery lieutenant Janko Švrljuga,
and a Hungarian one, which contends it was a second lieutenant of the Hungarian Landsturm, István
Bielek that rescued the Fort from occupation by Russians. The article presents a so-far not used in the
literature text from 1920, which shows the events of the night of 6/7 October 1914 from the Hungarians’ point of view, written by a participant of the fight for the Przemyśl Fortress, Bertalan Geőcze.
Keywords: Przemyśl Fortress, István Bielek, Bertalan Geőcze, Fort I/1 “Łysiczka”
Słowa kluczowe: Twierdza Przemyśl, István Bielek, Bertalan Geőcze, Fort I/1 „Łysiczka”.

W 51. tomie „Rocznika Przemyskiego” ukazał się tekst Kontrowersje wokół
osoby dowódcy obroną fortu I/1 „Łysiczka”1. Celem tego artykułu było przedstawienie dwóch narracji – niemieckiej i węgierskiej – związanych z osobą dowódcy
fortu w czasie rosyjskiego szturmu nocą z 6 na 7 października 1914 r. Podczas
gdy w literaturze – przede wszystkim niemieckojęzycznej – za osobę zasłużoną
dla obrony fortu uznaje się porucznika artylerii Janko Švrljugę, to w węgierskich

1
T. Pomykacz, Kontrowersje wokół osoby dowódcy obroną fortu I/1 „Łysiczka”, „Rocznik
Przemyski. Historia”, t. 51, z. 3 (2015), s. 135–148.
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opracowaniach za bohatera obrony dzieła uważa się podporucznika Istvána Bieleka2. W węgierskiej wersji wydarzeń daje się też zauważyć proces deprecjonowania
osoby por. Švrljugi, czego najlepszym przykładem był opis wydarzeń zawarty
w pracy Jenő Lévaia Éhség, árulás, Przemyśl z 1933 r., gdzie przedstawiono
wersję, wedle której por. Švrljuga miał załamać się psychicznie, ukryć w forcie
i odmówić udziału w walce, później zaś przypisać sobie zasługi należne rannemu
ppor. Bielekowi3.
Przedstawiany w tym miejscu tekst nie był znany autorowi podczas prac nad
tekstem Kontrowersje wokół osoby dowódcy obroną fortu I/1 „Łysiczka” w 2014 r.
Został napisany przez Bertalana Geőczego i opublikowany w 1920 r. w zeszycie nr
1 Magyar Mars, włączonym do fachowego czasopisma Magyar Katonai Közlöny4.
Niewykorzystany dotąd w literaturze przedmiotu tekst wpisujący się w szereg
publikacji węgierskich podkreślających rolę ppor. Istvána Bieleka dla obrony
2
István Bielek, ur. 1875, Máriavölgy. Adwokat, w Przemyślu służył jako dowódca 2 kompanii
k. węg. 11 Pułku Pospolitego Ruszenia. Ranny w czasie rosyjskiego szturmu z 6 na 7października,
najpierw przebywał w Szpitalu Fortecznym nr 6 w Przemyślu, potem w Budapeszcie. Po wojnie
mieszkał w Budapeszcie, kontynuował karierę adwokacką. Zmarł 22 marca 1938 r. Zob. „Nachrichten
über Verwundeten und Kranke”, nr 179 z 31 grudnia 1914 r., s. 4; nr 417 z 12 czerwca 1915 r., s. 4;
J. Lévai, Éhség, árulás, Przemyśl, Budapest 1933, s. 46–57; „Független Ügyvéd”, R. 5, nr 3 z 31
marca 1938 r., s. 6. W chronologicznym układzie pierwsza wersja wydarzeń w: „Neue Freie Presse”,
nr 18016 (Morgenblatt) z 20 października 1914 r., s. 1–2; „Fremden-Blatt”, nr 290 z 20 października
1914 r., s. 1–2; H. Stegemann, Geschichte des Krieges, Bd. 2, Stuttgart–Berlin 1917, s. 184; Unteilbar
und Untrennbar Die Geschichte des großen Weltkrieges mit besonderer Berücksichtigung des
Österreich-Ungarn, Bd. 1, red. Alois Veltzé, Wien cop. 1917, s. 445–447; Österreich-Ungarns
letzter Krieg, Bd. 1, Das Kriegsjahr 1914: Vom Kriegsausbruch bis zum Ausgang der Schlacht bei
Limanowa-Łapanów, red. E. Glaise-Horstenau, 2. Aufl., Wien 1931, s. 382; H. Heiden, Bollwerk am
San: Schicksal der Festung Przemyśl, Oldenburg 1940, s. 242–243; F. Forstner, Twierdza Przemyśl,
Warszawa 2000, s. 123–125, 259. W oparciu o tę literaturę polskie opracowania: J. Rożański,
Twierdza Przemyśl, Warszawa 1966, s. 85–89; tenże, Twierdza Przemyśl, Rzeszów 1983, s. 38–41;
I. Maternak, Przemyśl 1914–15, Warszawa 1994, s. 20–22; W. Brzoskwinia, K. Wielgus, Bój o fort
„Łysiczka”, „Infort 21: biuletyn miłośników fortyfikacji”, 2004: nr 1, s. 32–43. Wersja węgierska
(lub przynajmniej informacja o komendzie fortu sprawowanej przez ppor. I. Bieleka) została zawarta
(oprócz przedstawianej w niniejszym artykule relacji) w: B. Geőcze, A przemysli tragedia, Budapest
1922, s. 48; L. Thaisz, Honvédtũzérek Przemyślben, „Hadtörténelmi Közlemének”, t. 27, (1926), s.
494; Tolnai a világháború története 1914-1918, 3. köt., Az orosz háború, Budapest [1928], s. 101106; O. Firbás, Przemyśl szegedi védői, II, „Szegedi Szemle”, R. 3, nr 10(84) z 8 kwietnia 1930,
s. 5; D. Nónay, A volt m. kir. szegedi 5. honvéd gyalogezred a világháborúban, Budapest 1931, s.
162; K. Aggházy, S. Valér, A világháború: 1914-1918, Budapest 1934, s. 148-150; Vitézek albuma,
[Budapest 1939], s. 77. Należy też zaznaczyć, że w czasie I wojny w języku węgierskim ukazały się
też opracowania przedstawiające pierwszą wersję (zob. B. Landauer, Népek csatája: a nagy háború
húszhónapos históriája, Budapest 1916, s. 65–66, gdzie można znaleźć fragment przedstawiony jako
osobista relacja Švrljugi udzielona Landauerowi z przebiegu wydarzeń na forcie I/1 „Łysiczka”).
W 2019 r. ukazała się praca A. Watsona The fortress: the great siege of Przemyśl (London 2019),
w której przede wszystkim w oparciu o relację I. Bieleka przechowywaną w zbiorach Hadtörténeti
Intézet és Múzeum w Budapeszcie, przedstawiono wersję, w której jako osoba w największym
stopniu zasłużona dla obrony fortu I/1 „Łysiczka” ukazany został ppor. I. Bielek. Zaprezentowany
w niniejszym artykule tekst Geőczego w tej pracy nie został wykorzystany.
3
J. Lévai, Éhség, árulás, Przemyśl, Budapest 1933, s. 51, 93.
4
B. Geőcze, Támadás a przemisli I/1 erőd ellen 1914 október 6-7, „Magyar Katonai Közlöny”,
R. 8 (1920), s. 53–56.
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fortu I/1, zasługuje na uwagę ze względu na autora, którego można uznać za
osobę kompetentną i wiarygodną, zarówno przez udział w walkach o Twierdzę
Przemyśl, jak i jego profesję.
Bertalan Geőcze urodził się 14 maja 1886 r. w Szombáthely. Ukończył kształcącą kadry oficerskie węgierskiej Obrony Krajowej (Honwedu) uczelnię Ludovika Akadémia w Budapeszcie i przez kilka lat służył jako oficer służby czynnej
w k. węg. 10 i 20 Pułku Piechoty Honwedu, później zaczął też studiować prawo.
W Przemyślu służył jako oficer sztabu generalnego (porucznik, później kapitan)
w sztabie k. węg. 23 Dywizji Piechoty Honwedu. W Przemyślu współpracował
też (oficjalnie jako cenzor) z wydawanym tu dziennikiem „Tábori Ujság”. Jeszcze
w czasie drugiego oblężenia Przemyśla zaczął pracę nad książką opisującą walki
o miasto, która była właściwie skończona w momencie poddania twierdzy. Miała
ona nosić tytuł Przemyśl az 1914/15 évi világháboruban [Przemyśl w wojnie światowej 1914/15]. Książka nie zdążyła się jednak ukazać, po poddaniu Przemyśla
Geőcze rękopis zostawił w mieście na przechowanie znajomemu. Ten, z obawy
przed Rosjanami, powierzone mu materiały spalił. W niewoli rosyjskiej Geőcze,
mimo niesprzyjających warunków, napisał pracę ponownie; ukazała się w 1922
r. pt. A Przemysli tragedia [Przemyska tragedia]. O uznaniu dla jego kompetencji
w kwestiach związanych z walkami o Przemyśl świadczyć może chociażby fakt,
że Franz Stuckheil, który w latach 20. XX w. opracował na zlecenie Węgierskiego
Królewskiego Archiwum Wojskowego cztery sprawozdania z walk o Przemyśl,
odwoływał się zarówno do A Przemysli tragédia, jak i niepublikowanych notatek
Geőczego.
Po wojnie pracował jako adwokat (od 1920 r.), specjalizował się w prawie
międzynarodowym, czego efektem były liczne publikacje, działania arbitrażowe
w sporach sądowych między obywatelami węgierskimi a państwami sukcesyjnymi (Serbią/Jugosławią, Czechosłowacją, Rumunią) oraz funkcje w organizacjach węgierskich i międzynarodowych (sekretarz w International Law
Association). Władał językiem niemieckim, francuskim, angielskim, rosyjskim
i włoskim, w 1922 r. został tłumaczem przysięgłym języka francuskiego, rosyjskiego i niemieckiego. Przez cały okres międzywojenny był bardzo aktywny
w ruchu kombatanckim, zarówno ogólnowęgierskim, jak i związanym z Przemyślem (niejednokrotnie około 22 marca uczestniczył w programach radiowych
związanym z tym tematem)5.
5
„Rendeleti Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára – Személyes Ügyek”, R. 41, nr 70
z 21 listopada 1914, s. 638; „Tábori Ujság”, nr 134 z 13 marca 1915 r., s. 1; B. Geőcze, A przemysli
tragedia, Budapest 1922, s. 5–6; K. Molnár, Magyar élet és magyar irodalom Przemyślben 1914–
1915-ben. IV, „Egri Népujság”, nr 54 z 5 marca 1924, s. 2; A magyar társadalom lexikonja, Budapest
1930, s. 185; „Délmagyarország”, R. 6, nr 66 z 21 marca 1930, s. 6; J. Lévai, dz. cyt., s. 101–102;
Magyar frontharcos mozgalom, red. S. Mándoky, L. Faragó, Budapest 1938, s. 202; A volt m. kir.
miskolci 10. honvéd gyalogezred világháborús emlékalbuma, oprac. Cs. Sassy, Miskolc 1939, s.
259; F. Stuckheil, Drugie oblężenie Twierdzy Przemyśl, Cz. I. Czasy upadku, Przemyśl 2004, s. 5.
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* * *
Szturm na przemyski fort I/1 nocą z 6 na 7 października 1914 r.
Najciekawszy i najniebezpieczniejszy epizod szturmu na Twierdzę Przemyśl
w dniach 5–8 października 1914 r. rozegrał się na forcie I/1. Znajdował się on
w VI obwodzie obronnym, naprzeciw wsi Byków i był ogniwem nowocześniejszego łańcucha fortów dodanego do pierścienia twierdzy6. Komendantem dzieła
był ppor. pospolitego ruszenia dr István Bielek, załoga zaś składała się z około

Rysunek 1. „Szturm na fort I/1 6-7 października 1914”. Szkic sytuacyjny zamieszczony w oryginalnym artykule. Rysunek nie jest wolny od pewnych uproszczeń i nieścisłości – brak zaznaczenia
fortu XV „Borek”, który znajduje się na obszarze objętym szkicem na północ od fortu I i na wschód
od Wielkiego Lasu. Podobna sytuacja z fortem I/2 „Byków” leżącym w bezpośrednim sąsiedztwie
fortu I/1 na południowy wschód od niego. Brak precyzyjnego zaznaczenia punktu oporu „Łysiczka”,
leżącego na zachód od fortu I/1, tu zaznaczonego w formie linii na północ od fortu I „Salis-Soglio”
i zachód od fortu I/1. W rzeczywistości fort I zwrócony frontem jest na wschód, a nie na północny
wschód, jak wynika ze szkicu. Określenia: „Tartalékok” – „Rezerwy”, „Lysicka támpont” – „Punkt
oporu Łysiczka”, „Przemyśl felé” – [droga] „w kierunku Przemyśla”, „Lemberg felé” – [droga]
„w kierunku Lwowa”, „Mjr. Długołazy” – „Dwór Długołazy”.
6
Cały obszar Twierdzy Przemyśl podzielony był na osiem obwodów obronnych. Dwa pierwsze
obejmowały rdzeń twierdzy zlokalizowany w samym mieście (I obwód na prawym i II obwód na lewym
brzegu Sanu), pozostałe obejmowały pozostały obszar twierdzy z pierścieniem fortów i ich bezpośrednim
przedpolem: II, IV i V na lewym brzegu Sanu i VI, VII i VIII obwód na prawym brzegu rzeki. VI obwód
rozciągał się od Sanu po Wiar. Grupa fortów siedliskich obejmowała sześć fortów rozłożonych łukiem
na przedpolu fortu I „Salis-Soglio” (zbudowany w latach 1883–1886): I/1 „Łysiczka” (1897–1905), I/2
„Byków” (1893–1896), I/3 „Pleszowice, I/4 „Maruszka Wald” (obydwa zbudowane w czasie budowy
fortu I „Salis-Soglio”, I/5 „Popowice” (1896–1900) i I/6 „Dziewięczyce” (przebudowa starszego dzieła
w latach 189–1901). Fort I/1 „Łysiczka” posiadał jednopiętrowe murowane koszary w centralnej części
fortu bronione od strony dziedzińca przylegającą do budynku koszar kaponierą szyjową. Na osi fortu
w fosie znajdowała się kaponiera grodziowa, na lewym barku blok pancerny z dwoma wieżami pancernymi
i tradytorem. Zadaniem fortu było panowanie nad terenem na północny wschód od wsi Byków oraz ostrzał
terenu przed fortami XIV „Hurko” i XV „Borek”. Zob. T. Idzikowski, Twierdza Przemyśl: powstanie,
rozwój, technologie, Krosno 2014, s. 93–102, 169–171, 183–184, 187–191, 263–272.
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100 ludzi z 2 kompanii mukaczewskiego 11 Pułku Pospolitego Ruszenia (druga
połowa kompanii znajdowała się w punkcie oporu „Łysiczka”, na zachód od fortu),
trzydziestoosobowego wzmocnienia z 32 batalionu marszowego7, które przybyło
wieczorem 6 października, 40 artylerzystów i kilku saperów. W forcie znajdował
się też por. artylerii Otto Altman8 jako dowódca artylerii fortu i dowódca grupy
artylerii, por. artylerii Janko Sverljuga[!]9, który zwykł ukrywać się w forcie przed
ogniem nieprzyjacielskiej artylerii.
6 października artyleria rosyjska przez cały dzień trzymała pierścień pod
ogniem. Rosyjska piechota zaś posuwała się do zachodniej granicy Wielkiego
Lasu, zajęła lasek Na Błoniu i leżące na północ i północny wschód od Bykowa
wzgórza, na których do końca września ciągnęła się linia naszych straży przednich.
Wieczorem ucichły rosyjskie baterie. Opadła gęsta mgła. Deszcz monotonnie
stukał o beton; później zaczął wiać silny wiatr, który miotał w twarze obrońców
marznący deszcz. Szukający sposobności dla zaskakującego ataku nie byliby
w stanie znaleźć lepszej okazji. Nocą, około godziny drugiej, ze strony wschodniej rozbłysło światło reflektora oświetlając nasze pozycje dla nieprzyjacielskiej
artylerii i oślepiające obrońców. Na ten znak świetlny przemówiły umieszczone
na sąsiednich wzgórzach, a szczególnie w Wielkim Lesie, baterie rosyjskie i zabójczym ogniem granatów i szrapneli zalały fort oraz sąsiadujące z nim fragmenty
pierścienia. Piechota zaś w gęstych kolumnach ruszyła w kierunku fortu.
Na wieść o ataku załoga dzieła została poderwana dźwiękiem dzwona alarmowego. Wszyscy spieszyli na pozycje. Rakietnicami gęsto oświetlano przedpole, ale
w ciemnej i mglistej nocy można było dostrzec tylko tych Rosjan, którzy dotarli
do linii zasieków i zabierali się do ich sforsowania.
Nasza artyleria, wedle protokolarnie spisanych relacji świadków, w tym czasie
nie strzelała. Ostrzał rosyjskiej artylerii był kontynuowany także wówczas, gdy
piechota dotarła już do zasieków i pracowała nad ich zniszczeniem.
Część załogi od samego początku ataku z pozycji leżących na wale ostrzeliwała
przedpole silnym ogniem broni ręcznej i karabinu maszynowego. Wielu Rosjan
poległo i zostało rannych, ale choć szeregi atakujących bardzo się przerzedziły, to
jednak w licznych liniach dotarły w bezpośrednie sąsiedztwo fortu.
Do tego czasu rosyjski ogień artyleryjski na tyle uszkodził zasieki, że można było
przez nie przeczołgać i rosyjskiej piechocie udało się przedrzeć przez linię przeszkód
na południowy wschód od fortu i, omijając go z boku, wspiąć na wał. W tym czasie
atakujący odnieśli olbrzymie straty w ogniu naszego karabinu maszynowego.
Z k. węg. 16 Pułku Marszowego Honwedu.
Podporucznik rezerwy c. i k. 1 Pułku Artylerii Fortecznej. Zob. Schematismus für das k.u.k
Heer und für die k.u.k. Kriegsmarine für 1914, Wien 1914, s. 903.
9
Przed wybuchem wojny Janko Švrljuga był podporucznikiem w c. i k. 5 Pułku Artylerii
Fortecznej. W Twierdzy Przemyśl służył w c. i k. 1 Pułku Artylerii Fortecznej. Zob. Schematismus
für das k.u.k Heer..., s. 914; In Przemyśl Kriegsgefangene zusammengestellt nach den vom russischen
Roten Kreuze eingelangten Gefangenen Listen. P1, 25 maja 1915, s. 19.
7
8
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Do tego momentu także spośród załogi większość żołnierzy poległa i wielu
zostało rannych w huraganowym ogniu nieprzyjacielskiej artylerii. Rosjanie zakłuli
bagnetami bądź rozbroili tych kilku ludzi, którzy po zamknięciu żelaznych wrót
zostali na dachu fortu; później zaczęli strzelać do jego wnętrza przez strzelnice,
drzwi i kominy, skąd odpowiadano ogniem.
Wdarcie się nastąpiło około godziny 5 nad ranem; właśnie świtało10. Komendant dzieła, ppor. Bielek, został na wale ciężko ranny bezpośrednio przed
zatrzaśnięciem żelaznej bramy. Nasza artyleria zaczęła ostrzał, gdy Rosjanie
dostali się już na szczyt fortu. Wtedy też objęto ogniem przedpole, by nie mogły
dotrzeć posiłki i w ten sposób ci Rosjanie, którzy dotarli na fort, zostali pozostawieni samym sobie.
Wówczas z najbliżej położonych sąsiednich odcinków mniejsze oddziały z 11
Pułku Pospolitego Ruszenia oraz 16 i 4 Pułku Marszowego Honwedu przypuściły
atak na Rosjan, którzy dostali się na fort. W ataku udział wziął też III batalion 7
Pułku Piechoty Honwedu, który dowództwo obwodu z fortu I wysłało dla odzyskania fortu I/1, gdy otrzymało wiadomość o tym, że w lesie znajdującym się za
nim jest rosyjska piechota i uważało, że dzieło dostało się w ręce Rosjan.
Widząc kontratak, obrońcy fortu otwarli bramy i przyłączywszy się do odsieczy
wzięli udział w pokonaniu Rosjan.
Znajdujący się na dachu koszar Rosjanie po trwającym jakiś czas oporze poddali się. Na dziedzińcu pozostało około 30 zabitych Rosjan, zaś 170 rannych i 150
jeńców dostało się w ręce atakujących oddziałów.
Poza tym Rosjanie ponieśli ogromne straty w czasie ataku. Przedpole pokrywały
setki ciał11. Załoga, z komendantem na czele, zachowała się mężnie i bohatersko,
zaś liczba rannych i zabitych pokazuje, że z honorem utrzymali pozycję. Spośród
nich 11 poległo, zaś 31 zostało rannych. Straty piechoty wyniosły zatem jedną
trzecią.
W tym miejscu na wieczną pamiątkę chcę przedstawić bohaterów, którzy
polegli:
Szeregowi Mihály Barta, József Balogh, Dezső Emericzy, Demeter Fodor,
János Balla, Gyula Vörös, József Bing, starszy szeregowy Demeter Lyviák oraz
szeregowi Antal Steinheifel i Mihály Sándor.
Ranni: podporucznik dr István Bielek, starszy szeregowy Antal Éder, starszy
szeregowy Gergely Plorakina, starszy szeregowy István Kohutics, [szeregowi]
András Berdár, trębacz Bodnár János, Sánor Iski, Péter Kozma, Pál Szimkanics,
András Szeroima, György Pál, plutonowy Péter Gorzó, kapral János Marton, starszy
szeregowy György Szidák, [szeregowi] Imre Fejes, László Lupák, László Koczur,
10
Wschód słońca 7 października miał nastąpić o godzinie 6:16, zob. Kalendarz przemyski za
rok 1914, Przemyśl 1914, s. 30.
11
Ogólne straty rosyjskie oceniano je w zależności od źródła na od 157 do 593 zabitych, wielu
rannych i 149–150 jeńców, zob. F. Forstner, Twierdza Przemyśl, przyp. 209, s. 237.
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starszy szeregowy Imre Bernat, Mihály Géresi, László Pereszta, plutonowy József
Princz, kaprale Pál Gurai i István Kishéger, jak również kapral Karaki József,
[szeregowi] József Krebra, Winkler Sándor, Károly Jeles, Lajos Füzesséry, Illés
Szakács, József Hudák, starszy szeregowy György Rovane12.
W odsieczy fortu szczególnie odznaczyli się porucznik Dezső Fábry13, porucznik Kamill Fleckenstein14, sierżant sztabowy Elek Mihucz15, porucznik Sulyok16,
chorąży Bozsák17, sierżant sztabowy Pranke18, artylerzysta Ferenc Szuchy19 oraz
wielu żołnierzy z batalionu 7 Pułku Piechoty Honwedu.
Aneks.
Wykaz rannych i poległych z 2 kompanii k. węg. 11 Pułku Pospolitego
Ruszenia w oparciu o „Listę Strat” nr 78 z 12 grudnia 1914 r.
Stopień

Rok
urodzenia

Pochodzenie
(Komitat / miejscowość)

Uwaga

Balla János

szeregowy

1877

Bereg / Ujdávidháza

poległ

Balogh József

szeregowy

1878

Bereg / Nagyborzsova

poległ

Barta Mihály

szeregowy

1877

Bereg / Beregrákos

poległ

Berdár András

szeregowy

1876

Bereg / Bilke

ranny

Bernát Imre

starszy szeregowy

1884

Szatmár / Nagyecsed

ranny

Bielek István

podporucznik

1875

Ung / Ungvár

ranny

Bing József
[Bukk József?]

szeregowy

1879

Bereg / Forráshuta

poległ

Bodnár János

szeregowy

1880

Szabolcs / Kalóssemlyén

ranny

Buskó György
[Buska György]

starszy szeregowy

1878

Bereg / Beregsárrét

ranny

Éder Antal
[Eder János]

starszy szeregowy

1879

Bereg / Felsőkerepecz

ranny

Nazwisko i imię

Na podstawie zapisków Istvána Bieleka [oryginalny przypis B.G.].
Właściwie Rezső Fabry, porucznik w k. węg. 16 Pułku Marszowym Honwedu.
14
Kamilló Fleckenstein, porucznik w k. węg. 4 Pułku Marszowego Honwedu.
15
Z k. węg. 16 Pułku Marszowego Honwedu.
16
Być może porucznik János Sullo z k. węg. 11 Pułku Pospolitego Ruszenia.
17
Nie udało ustalić się imienia i jednostki.
18
Nie udało ustalić się imienia i jednostki.
19
Właściwie Franz Suchy, rezerwista, dekarz z Wiednia, z c. i k. 1 Pułku Artylerii Fortecznej, zob.
Franz Suchy, der Held bei den Kämpfen bei Przemysl, „Die Neue Zeitung: Illustriertes unabhängiges
Tagblatt”, nr 290, z 21 października 1914 r., s. 5; „Neue Freie Presse”, nr 18016 (Morgenblatt) z 20
października 1914 r., s. 2.
12
13

194

BERTALAN GEŐCZE

Emericzy Dezső

szeregowy

1880

Pest-Pilis-Solt-Kiskun /
Isaszeg

poległ

Fejes Imre

szeregowy

1878

Bereg / Csongor

ranny

Fodor Demeter

szeregowy

1878

Szabolcs / Tiszadada

poległ

Füzesséry, Lajos

szeregowy

b.d.

b.d.

ranny

Géresi, Mihály

szeregowy

1883

Szabolcs / Nyirpazony

ranny

Gorzó Péter

plutonowy

1877

Bereg / Miszticze

ranny

kapral

b.d.

b.d.

ranny

Hudák József

szeregowy

b.d.

b.d.

ranny

Iski Sándor

szeregowy

1876

Szatmár / Felsőbánya

ranny

Jeles Károly

szeregowy

b.d.

b.d.

ranny

Karaki, József

kapral

b.d.

b.d.

ranny

Kishéger István

kapral

b.d.

b.d.

ranny

Koczur, László
[Kacsur László]

szeregowy

1877

Bereg / Ujdávidháza

ranny

Kohutics Istvan

starszy szeregowy

1877

Bereg / Beregrákos

ranny

Kozma, Péter

szeregowy

1877

Szabolcs / Kalóssemlyén

ranny

Krebra, József

szeregowy

b.d.

b.d.

ranny

Lupák László

szeregowy

b.d.

b.d.

ranny

starszy szeregowy

1876

Bereg / Oláhcsertész

poległ

kapral

1879

Bereg / Beregszász

ranny

Németh András

szeregowy

1880

Szabolcs / Apagy

poległ

Németh Andreas

szeregowy

1880

Szabolcs / Apagy

poległ

Pál, György

szeregowy

1877

Szabolcs / Kalóssemlyén

ranny

Pereszta László

szeregowy

1876

Bereg / Szélestó

ranny

starszy szeregowy

1879

Bereg / Harsfalva

ranny

plutonowy

b.d.

b.d.

ranny

Rovane György

starszy szeregowy

b.d.

b.d.

ranny

Sándor Mihály

szeregowy

1878

Szabolcs / Apagy

poległ

Steinheilfel Antal

szeregowy

1887

Szabolcs / Kemecse

poległ

Szakács Illés

Szeregowy

b.d.

b.d.

ranny

Gurai Pál

Lyivák Demeter
Márton János

Plorakina Gergely
[Ploszkina Gergely]
Princz József
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Szerima, András
[Szenina András]

szeregowy

1877

Bereg / Iloncsa

ranny

Szidák György

starszy szeregowy

1876

Bereg / Hidegrét

ranny

Szimkanics, Pál

szeregowy

1877

Bereg / Bilke

ranny

Vörös Gyula

szeregowy

1883

Bereg / Nagyecsed

poległ

Winkler Sándor

szeregowy

b.d.

b.d.

ranny

Źródło: „Verlustliste”, nr 78 z 12 grudnia 1914 r. Niektóre nazwiska podane przez B. Geőczego
podane zostały w innej formie. W takim przypadku formę zawartą w „Liście Strat” ujęto w nawias
kwadratowy. Brak informacji o żołnierzu zaznaczono w „Liście Strat” „b.d.”.
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WSPOMNIENIA BOLESŁAWA CHROBAKA,
ŻOŁNIERZA 2 BATALIONU PANCERNEGO
W ŻURAWICY
Abstract
Memories of Bolesław Chrobak, a Soldier of the 2nd Armoured Battalion in Żurawica
Bolesław Chrobak, who came from a village near Przeworsk, enlisted in the 2nd Armoured
Battalion in Żurawica in 1939. It was one of the strongest armoured units in Poland at the time. He
took part in the defence war in 1939 and after crossing the border, he was interned in Hungary. This
text presents his account of wartime, written in unique circumstances of the 1980s.
Keywords: Battalion, Żurawica, Hungary, tankette, Vickers, Podkamień
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Wprowadzenie
Tematyka II wojny światowej, pomimo upływu lat, jest wciąż niezmiernie
popularna w badaniach historycznych. W ostatnich latach widać to zwłaszcza
w kontekście sporów o pamięć historyczną i kwestię upamiętnień, będących przedmiotem dyskusji nie tylko między narodami, ale przede wszystkim politykami1.
Brak konsensusu w kwestii upamiętnień i problem zawłaszczania, czy wręcz instrumentalizowania pamięci o przeszłych wydarzeniach, nie są bynajmniej nowe.
Dotyczą też licznych świadków historii, którzy przeżyli II wojnę światową, a to, co
zapamiętali i w jaki sposób kształtowała się ich pamięć, często było niezgodne z oficjalną wykładnią polityczną. W sposób szczególny ingerencja państwa w politykę
pamięci zbiorowej i indywidualnej była widoczna zwłaszcza przed rokiem 1989 r.
we wszystkich krajach tzw. bloku wschodniego. Ci, których narracja nie zgadzała
się z tym, co głosiły władze, byli marginalizowani, odsuwani, w skrajnych zaś
1
Zob. m.in. szerzej: Prawda historyczna a odpowiedzialność prawna za jej negowanie, red. A.
Radwan, M. Berent 2019 czy liczne studia odnoszące się do polityki upamiętnień.
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przypadkach prześladowani. Część z nich decydowała się na weryfikację swoich
wspomnień ze względu na potencjalne korzyści. Tak się działo zwłaszcza wtedy,
gdy siły fizyczne nie pozwalały im już na wystarczające lub satysfakcjonujące
zarobki, a wymuszane obszary milczenia lub interwencji urzędniczej w wypowiadane przez nich twierdzenia były dla nich ostatecznie możliwe do zaakceptowania.
Jednym z takich przypadków jest relacja Bolesława Chrobaka, znajdującą się do
tej pory w zasobach rodzinnych.
Archiwa rodzinne nadal w dużej mierze pozostają niedostępne i niezbadane
pod względem naukowym. Stanowi to ogromne wyzwanie, zwłaszcza dla badaczy
zajmującej się najnowszą historią, próbujących uchwycić głos tzw. zwykłych
ludzi. Z drugiej strony nie można dostrzec procesu, w którym tego typu pamiątki coraz częściej są udostępniane przez spadkobierców (np. w postaci skanów
w internecie) lub przekazywane do archiwów. Mają one ogromną wartość poznawczą. Wynika to z faktu, co zauważyła Rita Majkowska, że każdy człowiek
oraz jego rodzina jest jednym z wielu podobnych elementów, na które składa się
historia każdego kraju. Mogą się też stać uzupełnieniem do badań nad innymi
problemami, zwłaszcza w dziejach wojskowości. Drobne pamiątki i fotografie
wystarczą, żeby odsłonić nieznane karty z życia danej osoby. Na wzrost zainteresowania rodzinnymi zbiorami miały wpływ przemiany ustrojowe przełomu
lat 80. i. Od 2013 r. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych prowadzi akcję
pozyskiwania archiwów rodzinnych2.
Bolesław Chrobak urodził się 29 lipca 1918 r. jako syn Andrzeja i Marii z domu
Dziedzic. Pochodził z wielodzietnej rodziny chłopskiej z Żurawiczek pod Przeworskiem. W latach 1925–1931 uczęszczał do szkoły powszechnej w Żurawiczkach.
W latach 1934–1938 pracował jako uczeń, a następnie jako pomocnik kowalski
w dobrach ordynacji hr. Dzieduszyckich w Zarzeczu. Dzięki wsparciu finansowemu
hrabiego Włodzimierza Dzieduszyckiego zapisał się na kurs samochodowo-motocyklowy Wojskowego Przysposobienia Motorowego w Warszawie3. Posiadanie
takich uprawnień ułatwiło mu dostanie się do 2 batalionu pancernego, gdzie skierowała go komisja poborowa – większość ochotników mogła bowiem wówczas
liczyć na służbę w formacji piechoty.
Od 1 lutego do 27 sierpnia 1939 r. Chrobak uczęszczał do Szkoły Podoficerskiej
w Żurawicy, którą ukończył z wynikiem dobrym. Udało mu się zachować świadectwo, potwierdzające naukę w tej szkole, ponieważ w czasie działań wojennych
i miesiącach internowania na Węgrzech ukrył je w bucie. W dniach 1–19 września
1939 r. Chrobak brał udział w wojnie obronnej – epizod ten opisał w załączonej
relacji. Po przekroczeniu granicy polsko-węgierskiej w okresie od 20 września
2
R. Majkowska, Rola i znaczenie archiwów rodzinnych w badaniach naukowych. Kilka kart
z archiwum rodzinnego Kotkowskich…, „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie”,
R. 64 (2019), s. 258–259.
3
Archiwum domowe Łukasza Chrobaka (dalej: AŁCh), Zaświadczenie nr 358/d z 6 lipca 1938
r. dla Bolesława Chrobaka.

WSPOMNIENIA BOLESŁAWA CHROBAKA, ŻOŁNIERZA 2 BATALIONU PANCERNEGO...

199

1939 r. do 5 czerwca 1940 r. przebywał w obozach Sárvár 2 i Nagykanizsa4. Należy w tym miejscu dodać, że według Krystyny i Grzegorza Łubczyków, pierwszy transport polskich żołnierzy do Sárváru przybył dopiero 22 września 1939 r.
Pierwsi internowani wyruszyli z miejscowości Stawno po przekroczeniu granicy
w transporcie 14 wagonów5.
Po wojnie, w obawie przed represjami, nie przyznał się podczas wojskowych
badań lekarskich, że odbył służbę wojskową. W połowie lat 80. postanowił uzyskać
status kombatanta wojennego. Nie było to rzeczą prostą. Oficjalnie nie uczestniczył
bowiem w działaniach wojennych jako żołnierz. Bolesław Chrobak zwrócił się
do Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie z prośbą o potwierdzenie
jego służby w 2 batalionie pancernym w Żurawicy. Jednocześnie zwrócił się do
Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Genewie – za pośrednictwem Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie – o potwierdzenie jego pobytu w obozach
internowania na Węgrzech. Ponadto napisał list z podobną prośbą do Wojskowego Instytutu Historycznego w Budapeszcie. Centralne Archiwum Wojskowe
w Warszawie nie znalazło żadnych informacji, ponieważ dokumentacja stanu
osobowego nie zachowała się6. Natomiast Międzynarodowy Czerwony Krzyż
oraz Wojskowy Instytut Historyczny w Budapeszcie potwierdziły pobyt Bolesława
Chrobaka na Węgrzech od 20 września 1939 r. do 5 czerwca 1940 r. Instytucje
te jednocześnie znalazły ślady świadczące o jego przynależności jako żołnierza
2 batalionu pancernego w Żurawicy. Kwestia pobytu w Nagykanizsa nie została
w pełni wyjaśniona, ponieważ Chrobak uciekł z obozu wojskowego do obozu
cywilnego pod zmienionym nazwiskiem.
O wiele większe problemy pojawiły się w momencie kontaktu z Regionalną Komendą Uzupełnień w Jarosławiu. Relacja mówiąca o wkroczeniu Armii
Czerwonej 17 września 1939 r. na teren II Rzeczypospolitej była nie do przyjęcia
przez ówczesne odpowiedzialne osoby w RKU Jarosław. Słowa takie uznano
za nieprawdziwe. Autor wspomnień musiał pominąć pewne kwestie. Bolesław
Chrobak we wspomnieniach ostatecznie napisał, że Armia Czerwona kierowała
się na zachód, a oni musieli zmienić kierunek odwrotu. Nie wspominał przy tym
o starciu z czerwonoarmistami oraz pojmaniu oficerów 2 batalionu pancernego.
Zatem nie mamy w dokumencie zakłamania, a wymuszone pominięcie kulis walk
batalionu pancernego z oddziałami drugiego agresora. Ważne jest, że autor mógł
utrzymać, że wkroczenie Sowietów zmieniło całą sytuację batalionu, który zamiast
do Rumunii musiał skierować się na Węgry.
AŁCh, List ppłk. dr. Józsefa Kuna, naczelnika archiwum Wojskowego Instytutu Historycznego
w Budapeszcie do Bolesława Chrobaka z 6 lutego 1986 r.
5
K. Łubczyk, G. Łubczyk, Pamięć. Polscy uchodźcy na Węgrzech 1939–1946, t. 2, Warszawa
2012, s. 61.
6
AŁCh, Pismo Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie do Bolesława Chrobaka z 5
marca 1986 r.
4
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Chrobak pierwszą nieudaną próbę uzyskania statusu kombatanta podjął w 1982
r.7 Jak już wspomniano, w 1986 r. jego starania zostały zwieńczone sukcesem, po
uprzednim uwzględnieniu uwag wojskowej cenzury. To najbardziej oczywisty
przykład zastosowania przez autora autocenzury, wymuszonej okolicznościami.
Uważny czytelnik, przeglądając relację, musi liczyć się z pomyłkami i przeinaczeniami faktograficznymi. Wynikły one z wieku autora oraz dystansu czasowego, jaki go dzielił w chwili spisywania źródła od wydarzeń – B. Chrobak
spisał je bowiem dopiero prawie po 50 latach. Ponadto, ze względu na sytuację polityczną, nie mógł zawrzeć w nim informacji, które w jakikolwiek
sposób potwierdzały agresywne działania Armii Czerwonej przeciwko Polsce
lub wszelkich innych, które zdyskredytowałyby go w jego staraniach. Trzeba
bowiem pamiętać, że relacja nie została spisana jako wspomnienia dla rodziny
czy z myślą o publikacji – jest ona specyficznym źródłem, odnoszącym się do
dziejów Września 1939 r. oraz 2 batalionu pancernego w Żurawicy. Autor liczył na konkretną korzyść i musiał narrację dostosować do decydentów, którzy
posiadali specyficzne umocowanie w dystrybucji władzy i pamięci o II wojnie
światowej w okresie PRL. Tym bardziej że próby uzyskania statusu kombatanta
w 1982 i 1986 r. zakończyły się niepowodzeniem – załączona relacja jest poprawioną wersją pisma z tego samego roku, którą musiał Chrobak przedstawić pod
naciskiem wojskowej cenzury. W dużej mierze bowiem to Związek Bojowników
o Wolność i Demokrację decydował, kto miał prawo wejść do grona bohaterów
państwowych, a kto był z niego wykluczony, dbał zatem, by polityka pamięci jego
członków zgodna z tą akcpetowaną przez państwo. Co ważne jednak, pomimo
świadomości pisania w specyficznych okolicznościach i stosowania autocenzury
(obszary niedopowiedzeń, milczenia itp.), większość tego, co B. Chrobak napisał,
podtrzymują informacje Stanisława Borynia, który służył najprawdopodobniej
w tym samym plutonie8.
W dn. 24 marca 1986 r. Bolesław Chrobak został przyjęty do Związku Bojowników
o Wolność i Demokrację oddział w Przemyślu i otrzymał status kombatanta. Udało
mu się zatem osiągnąć sukces w swoich staraniach. Po zmianach ustrojowych po
1989 r. znalazł się w szeregach członków Związku Kombatantów Rzeczypospolitej
Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych dnia 11 sierpnia 1993 r.9 W kwietniu 1997
r. przyznano mu odznakę Weterana Walk o Niepodległość, a 29 marca 1999 r. został
odznaczony przez prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego Medalem Za Udział
w Wojnie Obronnej. W dn. 30 kwietnia 2004 r. otrzymał symboliczny awans na
podporucznika decyzją prezydenta RP10. Bolesław Chrobak zmarł w Przeworsku 25
7
AŁCh, Pismo Bolesława Chrobaka do Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie
z 29 lipca 1982 r.
8
https://zeszytykombatanckie.pl/por-stanislaw-boryn-tygrys-w-szosta-rocznice-smierci/#more-99
[dostęp: 10.05.2020].
9
AŁCh, Legitymacje członkowskie Bolesława Chrobaka.
10
AŁCh, Awans na podporucznika dla Bolesława Chrobaka z 20 maja 2004 r.

WSPOMNIENIA BOLESŁAWA CHROBAKA, ŻOŁNIERZA 2 BATALIONU PANCERNEGO...

201

maja 2007 r. i pochowany został na miejscowym tzw. nowym cmentarzu11.
Język, pisownię i interpunkcję uwspółcześniono i dostosowano do współczesnych standardów.
* * *
Do Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie
poprzez R[ejonową] K[omendę] U[zupełnień]12 w Jarosławiu
Ja, niżej podpisany, Chrobak Bolesław, Stanisław ur. 29 VII 1918 r., w Żurawiczkach pow. przeworsk, dawniej woj. lwowskie, syn Andrzeja i Marii Dziedzic
w związku z moimi staraniami o przyjęcie do Związku Bojowników o Wolność
i Demokrację, zwracam się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie w miarę możliwości
przynajmniej części danych z mojego wojennego życiorysu.
Szkołę podstawową ukończyłem w Żurawiczkach. W wieku 16 lat zostałem terminatorem w zawodzie kowal-ślusarz w dobrach hr. Dzieduszyckiego w Zarzeczu pow.
Przeworsk, później pracowałem tamże przez pewien czas jako czeladnik kowalski.
W maju 1938 r. wyjechałem do Warszawy, gdzie ukończyłem 6-tygodniowy
kurs samochodowy, motocyklowy (ukończenie kursu 6 lipca 1938 r. z wynikiem
dobrym, świadectwo w moim posiadaniu). Będąc jeszcze w Warszawie zwróciłem
się z prośbą do RKU w Łańcucie o przedterminowe przyjęcie mnie do wojska.
Podanie moje zostało rozpatrzone pozytywnie. Po przejściu przez Komisję Poborową przydzielony zostałem w końcu września 1938 r. do 2 Baonu Pancernego
w Żurawicy13. Zrezygnowałem więc z pracy w Cukrowni Przeworsk, w której
pracowałem jako sezonowy robotnik od sierpnia 1938 r., i zgłosiłem się w jednostce wojskowej jako ochotnik 24 albo 25 września 1938 r.
11
Był ojcem Józefa Chrobaka (1948–2015), dyrektora Galerii Krzysztofory, kuratora Mocaku
i kierownika programowego Cricoteki Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora w Krakowie, znawcy życia i twórczości Tadeusza Kantora, autora i redaktora licznych publikacji na
temat działalności Teatru Cricot 2, Grupy Krakowskiej, której był członkiem, oraz powojennej
sztuki awangardowej.
12
Błąd autora relacji. Rejonowe Komendy Uzupełnień (RKU) działały w latach 1944–1950.
Od 1950 r działały Wojskowe Komendy Rejonowe, a od 1975 r. Wojskowe Komendy Uzupełnień.
13
2 batalion pancerny w Żurawicy miał długi rodowód. W marcu 1919 r. we Francji powstał 1
pułk czołgów, który w czerwcu tego samego roku przybył do Polski. Z niego formowano 2 batalion czołgów. Uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Zimą 1920 r. został przebazowany do
Żurawicy. W 1933 r. pułk został przemianowany na 2 batalion czołgów i samochodów pancernych,
a w 1935 na 2 batalion pancerny. Batalion ten był jedną z najlepiej wyposażonych jednostek tego
typu w kraju, posiadała on 185 czołgów lekkich i tankietek. W lipcu 1939 r. batalion w sumie posiadał 614 sztuk pojazdów różnego typu. 1 września 1939 r. batalion zmobilizował 101 szwadron
czołgów rozpoznawczych TKS, szwadron czołgów rozpoznawczych TKF, 121. Samodzielną kompanię czołgów lekkich Vickers, 2. Batalion czołgów lekkich 7TP, 111, 112, 113 kompanie czołgów
wolnobieżnych Renault R 17 Ft, Ośrodek Zapasowy nr 3 Broni Pancernych, 3 kolumny samochodów
ciężarowych różnego typu. A. Nawrocki, 2 batalion pancerny (Żurawica 1935–1939), Pruszków
2006, s. 10–11, 23–24, 29, 49; L. Fac, 2 (301) Batalion czołgów lekkich 7TP w kampanii wrześniowej
(cz. 1), „Rocznik Przemyski”, t. 47, 2011, z. 1 Historia Wojskowości, s. 184–185.
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Część poborowych, a wśród nich i ja, znalazła się w Żurawicy Górnej [zachodnia część gminy – Ł.Ch.] i wyszkolenie rekruckie przechodziła w kompanii
pancernej. Z kompanii pancernej przeniesiono mnie po jakimś czasie do kompanii
szkolnej w Żurawicy Dolnej [wschodniej części gminy]. Za dobre wyniki i sprawowanie na Święta Bożego Narodzenia dostałem tygodniowy urlop, który spędziłem
w Żurawiczkach. Szkołę Podoficerską w 2 Batalionie Pancernym ukończyłem
z wynikiem dobrym w końcu sierpnia 1939 r.; otrzymałem nominację na starszego strzelca (świadectwo ukończenia szkoły podoficerskiej w moim posiadaniu).
W dniu wybuchu wojny 1 września 1939 r. zostałem przydzielony do kadry
szkoleniowej, do przeszkalania rezerwistów jako kierowca i instruktor czołgowy,
a chwilowo jako dowódca grupy punktu obrony przeciwlotniczej. Z momentem
podejścia Niemców pod Jarosław uformowano oddział obronno-szkoleniowy14.
Wyjechaliśmy natychmiast w stronę Przemyśla, żeby okrężnymi drogami poprzez
Przemyśl wyjść na spotkanie z wrogiem pod Radymnem15. Znaleźliśmy się jednak
w okrążeniu i wieczorem po utracie 2 czołgów typu Vickers16, skierowaliśmy
się w kierunku Lwowa, przez pewien czas byliśmy pod ostrzałem niemieckim.
Dopiero we Lwowie zatrzymaliśmy się na okres 2 dni na tzw. Winnej Górze17.
Lwów też był wtedy bombardowany. Po 2 dniach udaliśmy się do Brodów, gdzie
należało utworzyć ośrodek szkoleniowy18. W kierunku zachodnim posuwała się
już armia radziecka. Decyzją dowództwa oddział należało skierować w kierunku
Węgier lub Rumunii i zrezygnować z organizacji ośrodka w Brodach [Podkamieniu – Ł.Ch.]. Na [W stronę – Ł.Ch.] stronę granicy polsko-rumuńskiej nie było

14
Ośrodek Zapasowy nr 3 Broni Pancernych powstał 1 września 1939 r. z pozostałych żołnierzach
w koszarach 2 batalionu pancernego. Dowódcą ośrodka został dotychczasowy dowódca batalionu mjr
Zygmunt Chabowski. Zadaniem OZ nr 3 było uzupełnianie rezerw na froncie i szkolenie nowych rekrutów
na pojazdach: tankietkach TKS, TK-3, czołgach lekkich: francuskim Hotchkiss H-35, a także Vickers i 7TP.
A. Nawrocki, 2 batalion pancerny, s. 74. Ośrodek zakończył formowanie 6 września 1939 r. i liczył 30
oficerów i 400 szeregowych. R Szubański, Przemyski pancerny, „Rocznik Przemyski”, t. 28, 1992, s. 284.
15
Z 6 na 7 września 1939 r. rozpoczęła się ewakuacja OZ nr 3 do Podkamienia w celu utworzenia ośrodka szkoleniowego. Natomiast w Żurawicy nadal przebywali pozostali żołnierze OZ nr
3. Zostali podzieleni na 2 plutony czołgów rozpoznawczych po 4 czołgi. Pierwszy pluton zaginął
w okolicach Dynowa 11 września. Drugi pluton między 11 a 13 września prowadził rozpoznanie
w okolicach Radymna. 14 września drugi pluton wycofał się w stronę Lwowa. Po drodze został omyłkowo ostrzelany przez inny polski oddział pod Boratyczami w okolicach Husakowa. A. Nawrocki,
2 batalion pancerny, s. 74, 77. Możliwe, że Bolesław Chrobak brał udział w rozpoznaniu w rejonie
Radymna, a następnie przez Lwów dołączył do reszty Ośrodka Zapasowego nr 3 w Podkamieniu.
16
Według dotychczasowych badań o stracie dwóch Vickersów wspominają A. Nawrocki i L. Fac,
którzy potwierdzają w swoich publikacjach utratę przez Ośrodek Zapasowy nr 3 dwóch Vickersów
w starciu z oddziałami sowieckimi w Niżnowie. Natomiast w okolicach Radymna operował pluton
czołgów rozpoznawczych wyposażonych w tankietki. A. Nawrocki, 2 batalion pancerny, s. 75, L.
Fac, 2 (301) Batalion czołgów lekkich, s. 59.
17
Teren między Lwowem, a dokładnie Łyczakowem, a miejscowością Winniki.
18
Ośrodek planowano zorganizować w okolicach Brodów, w miejscowości Podkamień. Autor
relacji pomylił Podkamień z pobliskimi Brodami.
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już można [jechać – Ł. Ch.], bo Tarnopol zajęła Armia Czerwona19. Wróciliśmy
więc z powrotem, najpierw [w kierunku – Ł.Ch.] kier. Lwowa. Na szosie Nadwórna – Delatyn – Worochta, w kierunku Worochty doszło do potyczki z Niemcami.
Uderzenie czołgowe niemieckie zniszczyło cały tabor. Udało mi się jakoś wyjść
z tej potyczki cało, niewiele brakowało jednak, żeby później zginąć z ręki ukraińskiego [nieczytelne – Ł. Ch.], który próbował mnie zasztyletować siedzącego na
siodełku w czołgu, kiedy przejeżdżaliśmy obok jakiejś wioski20. W pewien czas
potem 27–29 września21 przekroczyliśmy lasami na przełaj granicę z Węgrami.
Na punkcie zbornym zostaliśmy rozbrojeni i odstawieni do obozu tymczasowego,
a stamtąd odtransportowani przez Budapeszt do obozu w Sárvár 222, blisko granicy
austriackiej. Po jakimś czasie, w Sárvár 2, wybuch bunt wojskowy – kilku żołnierzy
polskich zginęło, wielu zostało rannych z rąk żołnierzy węgierskich23. Z Sarvar 2,
w sumie trzech żołnierzy, wśród nich i ja uciekliśmy, żeby przedostać się do Jugosławii, a potem na Zachód. Ucieczka się jednak nie powiodła – zostaliśmy aresztowani
i odtransportowani do obozu wojskowego w Nagykanizsa24, gdzie wymierzona
została nam kara miesiąca ścisłego aresztu. Objęty amnestią, więzienie opuściłem
po 18 dniach. Polskie władze wojskowe przyznały mi nominację na kaprala.
Z tego obozu w porozumieniu z działającymi polskimi władzami wojskowymi
uciekłem do obozu cywilnego w tym samym mieście pod innym nazwiskiem:
19
Według Nawrockiego, Ośrodek Zapasowy nr 3 Broni Pancernych wycofał się z Podkamienia 17
września. Następnie skierował się w stronę granicy z Rumunią trasą Monasterzyska – Złoczów – Kuty.
W Niżnowie nad Dniestrem Ośrodek Zapasowy natknął się na sowiecką 5 Brygadę 25 Korpusu Pancernego.
W wyniku starcia utracono trzy tankietki i dwa czołgi lekkie dwuwieżowe. Do niewoli sowieckiej dostało się
ok. 10 oficerów. A. Nawrocki, 2 batalion pancerny, s. 75. Nawrocki natomiast nic nie wspomina na o bitwie
z Niemcami w rejonie Stanisławowa i Kołomyi. Podobnie zostało to opisane w innym artykule: L. Fac, Losy
żurawickich pancernych w latach 1939–1940, „Rocznik Przemyski. Historia”, t. 37 z. 3, Przemyśl 2001, s. 59.
20
Antoni Nawrocki w swojej książce wspomniał, że żołnierze Ośrodka Zapasowego nr 3 starli
się 18 września w okolicy Nadwórnej z ukraińską bojówką, w wyniku czego stracili tankietkę
i samochód pancerny. A. Nawrocki, 2 batalion pancerny, s. 75. Jan Bober, policjant z Bydgoszczy,
wspominał, jak ewakuujący się funkcjonariusze policji na czele z mjr. Janem Zdanowiczem otrzymali rozkaz przekroczenia granicy z Węgrami. Wycofywali się tą samą trasą Nadwórna-Worochta
w stronę Przełęczy Tatarskiej. W Jaremczu w okolicach Nadwórnej starli się kilka razy z bojówkami
ukraińskimi. J. Bober, Za drutami obozów sowieckich. Wspomnienia, Łódź 2016, s. 13.
21
Autor wspomnień pomylił daty. Według Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, Bolesław
Chrobak został internowany na Węgrzech 20 września 1939 r. Granica została przekroczona z resztą
oddziałów razem z dowódcą 2 batalionu pancernego mjr. Zygmuntem Chabowskim 19 września.
List Comité International de la Croix-Rouge do Bolesława Chrobaka z 12 czerwca 1986 r.
22
Obóz w Sárvár powstał na terenie fabryki jedwabiu. Na terenie obozu przebywało 20 oficerów
i 4 tys. podoficerów i szeregowych. Zamknięty w 1941 r. G. Łubczyk, Pamięć II, s. 61.
23
Faktycznie, István Lagzi potwierdza, że w maju doszło do ucieczki na niespotykaną dotychczas
skalę. Ucieczki były możliwe, ponieważ obóz znajdował się na terenie fabryki jedwabiu. Internowani
żołnierze mogli więc zdobyć cywilne ubrania od pracowników fabryki. Po wielkiej ucieczce, węgierska
żandarmeria wyłapała kilkudziesięciu uciekinierów, którzy kierowali się ku granicy węgiersko-jugosławiańskiej. Wzmacniali jednocześnie posterunki graniczne. I. Lagzi, Droga żołnierza polskiego przez
węgierską granicę w latach 1939-1941, Poznań 1987, s. 146–147.
24
Obóz w Nagykaniza powstał 23/24 września 1939 r. nieopodal granicy węgiersko-jugosławiańskiej Funkcjonowały tam dwa obozy: wojskowy i cywilny. K. Łubczyk, G Łubczyk, Pamięć.
Polscy uchodźcy na Węgrzech 1939-1946, Warszawa 2009, s. 109.
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Bolesław Dziedzic (panieńskie nazwisko mojej matki), żeby potem wyjechać za
granicę do armii zachodniej. Opiekunem naszym był major, nazwiska nie pamiętam25. Po wybuchu wojny niemiecko-francuskiej26 i kapitulacji Francji nasz major,
z którym wspólnie mieliśmy wyjechać za granicę w grupie 40 osób, oświadczył:
„Wracajcie do kraju, tam będziecie potrzebni, ja nie wracam, bo nie mam po co”.
Wróciłem więc do kraju z innymi końcem sierpnia 1940 r. i zacząłem pracować jako ślusarz. Pod koniec 1941 roku wstąpiłem do AK składając przysięgę
i przyjąłem pseudonim „Wicher”. W 1943 r. ożeniłem się i zacząłem pracować
w Cukrowni Przeworsk, a od 1944 r. na kolei, gdzie pracowałem jako maszynista
kolejowy lokomotyw parowych i spalinowych do 1970 r., później przeszedłem na
rentę a następnie na emeryturę.
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Świadectwo ukończenia szkoły podoficerskiej w Żurawicy Bolesława Chrobaka. 27 sierpnia 1939
r. pod dokumentem podpisali się: kpt. Antoni Próchniewicz, zamordowany w Katyniu w kwietniu
1940 r. oraz dowódca batalionu mjr. Zygmunt Chabowski. Zbiory Łukasza Chrobaka
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Obrazek „Święta rodzina”. Otrzymany przez Bolesława Chrobaka w obozie Sárvár w końcu grudnia
1939 r. lub na początku stycznia 1940 r. Zbiory Łukasza Chrobaka
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Autor wspomnień, drugi z prawej (w berecie). Sárvár, wczesna wiosna 1940 r. Zbiory Łukasza
Chrobaka

208

ŁUKASZ CHROBAK

Autor, z prawej, z kolegą z Sanoka. Sárvár, wczesna wiosna 1940 r. Zbiory Łukasza Chrobaka
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ŚMIERĆ I POGRZEB KSIĘCIA
LEONA ALEKSANDRA SAPIEHY (1883–1944)
Abstract
The Death and Funeral of Prince Leon Aleksander Sapieha (1883-1944)
The article presents the funeral of Prince Leon Aleksander Sapieha (1883–1944) as described by
a teacher from Żurawica. The analysis of her manuscript confirms that she was well-informed about
the life and activity of the Prince. The source is the more interesting as there is no information on the
last days of Leon Sapieha. It also shows how important he was as a person for the local community.
Keywords: funeral, Leon Aleksander Sapieha, source editing, account, local history
Słowa kluczowe: pogrzeb, Leon Aleksander Sapieha, edycja źródła, relacja, historia lokalna.

Niniejszy artykuł stanowi edycję krytyczną opisu pogrzebu ostatniego właściciela dóbr krasiczyńskich z rodu Sapiehów. Ten rękopis, spisany w 1945 r. przez
nauczycielkę z Żurawicy, Irenę Kliskównę, miał stanowić pamiątkę dla małżonki
zmarłego, księżnej Katarzyny Izabelli z Potockich (1890–1977), która nie uczestniczyła w ostatnim pożegnaniu męża. Tę niewielką książeczkę pokazała mi na
początku XXI w. moja nauczycielka, pani Helena Kaweńska1.
Nim przejdę do zaprezentowania treści źródła, warto w krótkich słowach przypomnieć postać głównego bohatera tekstu2. Leon Aleksander Sapieha przyszedł
na świat 19 grudnia 1883 r. w Krasiczynie jako drugi syn Władysława Leona
(1853–1920) i Elżbiety z Potulickich (1854–1947). Po tragicznej, przedwczesnej
1
Był to mój pierwszy kontakt ze źródłem historycznym, choć w drugiej lub trzeciej klasie szkoły
podstawowej oczywiście nie znałam jeszcze tego pojęcia. Pani Helena po wielu latach umożliwiła
mi ponowne zapoznanie się z rękopisem i dokonanie jego edycji, za co chciałabym Jej serdecznie
podziękować. Moja wdzięczność jest tym większa, że prawdopodobnie wtedy narodziła się moja
pasja historyczna i zainteresowanie przeszłością regionu.
2
Informacje biograficzne podaję za: K. Krzeczunowicz, Leon Sapieha 1883–1944, Londyn 1967;
A. Szklarska-Lohmannowa, Leon Sapieha, w: Polski Słownik Biograficzny (dalej: PSB), Warszawa
– Kraków 1994, t. 35, z. 144, s. 81; A. Tłomacki, Sapiehowie kodeńscy. Historia rodu od kolebki do
współczesności, Warszawa 2009, s. 292–-289.
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śmierci najstarszego Kazimierza Leona (1882–1909), który utonął w wodach
Oceanu Atlantyckiego w pobliżu Teneryfy3, Leon Aleksander stał się pierwszym
pretendentem do odziedziczenia dóbr krasiczyńskich. Informacje o jego życiu
i działalności można odtworzyć między innymi na podstawie materiałów przechowywanych w Archiwum Muzeum Narodowego w Krakowie. Nauki na poziomie
szkoły średniej pobierał we Lwowie, Chyrowie, Rijece, by wreszcie zdać egzamin dojrzałości w 1903 r. w I Szkole Realnej we Lwowie4. Studiował chemię na
uniwersytetach w Lipsku i Bernie, zaś w Belgii ukończył roczny kurs rolniczy
w 1907 r. Jego kształcenie przerwała obowiązkowa jednoroczna służba wojskowa,
którą odbył w 7 pułku dragonów ks. Lotaryńskiego w Pardubicach. Od 1910 r.
zarządzał folwarkiem Wapowce, gdzie wybudował stajnię wyścigową, tor treningowy i zajmował się treningiem koni wyścigowych i konkursowych. W tym
czasie zainteresował się również lotnictwem, co zaowocowało ukończeniem kursu
pilotów sportowych w Anglii w przededniu Wielkiej Wojny. W latach 1914–1916
walczył na różnych frontach zarówno jako kawalerzysta, jak i pilot. Przebywał
zarówno na froncie rosyjskim, w Serbii, Macedonii czy we Włoszech. Jesienią
1916 r. zachorował na febrę i otrzymał bezterminowy urlop zdrowotny. Powrócił
w rodzinne strony i w lipcu 1917 r. ożenił się z Katarzyną Izabellą, córką Andrzeja
Potockiego, byłego namiestnika Galicji. Zajął się odbudową zamku w Krasiczynie
i uruchomieniem gospodarki w dobrach, zniszczonych przez działania wojenne.
W listopadzie 1918 r. włączył się w walki o Przemyśl z Ukraińcami, zaś w 1920
r. brał udział w wojnie polsko-sowieckiej – został ciężko ranny w sierpniu tego
roku i nie wrócił już na front. Okres powojenny upłynął mu nie tylko na gospodarowaniu w imponujących rodzinnych dobrach5, ale również na podróżach do
Afryki, Azji Mniejszej i na Daleki Wschód, co zaowocowało dwiema książkami
podróżniczymi6. Od 1935 r. pełnił funkcję posła na Sejm RP IV kadencji. Zabierał
głos m.in. w sprawach budżetów, konieczności poprawy struktury gospodarczej
kraju np. przez kredytowanie wielkich robót inwestycyjnych przy użyciu pieniądza pomocniczego, sprzeciwiał się reformie rolnej w 1938 r. Włączał się również
w działalność lokalnych stowarzyszeń: Związku Oficerów Rezerwy w Przemyślu,
przemyskiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża etc. Po wkroczeniu we
wrześniu 1939 r. Armii Czerwonej Sapiehowie opuścili Krasiczyn i przenieśli się
do Lipowicy (obecnie dzielnica Przemyśla). W listopadzie tego roku Leon został
aresztowany przez władze niemieckie i osadzony w więzieniu w Rzeszowie, gdzie
przebywał do czerwca 1940 r. Później rozpoczął działalność z Związku Walki
3
Archiwum Muzeum Narodowego w Krakowie (dalej: AMNK) 1604, Akta spadkowe Kazimierza
Leona Sapiehy, Przemyśl, 3 lutego 1910 r., k. 44.
4
AMNK 1594, Papiery Leona Sapiehy z lat 1918–1944.
5
Por. W. Roszkowski, Lista największych właścicieli ziemskich w Polsce w 1922 r., „Przegląd
Historyczny”, 1983, 74/2, s. 281–299.
6
L. Sapieha, Lasy Ituri. Wspomnienia z podróży, Kraków 1928; idem, Wulkany Kivu. Wspomnienia
z podróży, Kraków 1934.
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Zbrojnej, następnie w Armii Krajowej. W czasie akcji „Burza” Sapieha miał być
rotmistrzem sztabu 24. Dywizji Piechoty AK. W sierpniu postanowił przebić
się do Krakowa, gdzie miał oddać swój samochód dla potrzeb Armii Krajowej.
Został ranny 23 sierpnia 1944 r. i mimo długiej hospitalizacji zmarł 27 września
w Rzeszowie. Jego ostatnie chwile, zarówno nieudaną podróż do Krakowa, pobyt
w szpitalu i walkę o życie, jak i pogrzeb, przedstawia relacja zaprezentowana
w niniejszym artykule.
Źródło pozostawało przez wiele lat w rękach prywatnych, dlatego jest zupełnie
nieznane historykom. Relacja jest bardzo emocjonalna, opisy niezwykle szczegółowe. Autorka drobiazgowo relacjonuje uroczystości pogrzebowe z udziałem
wielkiej rzeszy ludzi. Przytacza liczne przemówienia, opisuje wygląd konduktu
pogrzebowego. Ostatnie pożegnanie księcia Leona Aleksandra Sapiehy było niewątpliwie wielkim wydarzeniem dla mieszkańców Przemyśla i okolic. Niestety
krewni autorki opisu nie pamiętają żadnych szczegółów z życia Ireny Kliskówny.
Była nauczycielką w Żurawicy, stąd zapewne jej znajomość współpracowników
księcia. Z pewnością była uczestniczką pogrzebu, dlatego jej relacja zawiera wiele
cennych szczegółów. Rękopis trafił w ręce pani Heleny Kaweńskiej po rozpoczęciu
przez nią pracy z żurawickiej szkole podstawowej.
Przy prezentacji źródła zachowano oryginalną pisownię, nawet jeśli lekko
niegramatyczną, modernizując jedynie interpunkcję i zapis poszczególnych słów.
* * *
Opis pogrzebu śp. Księcia Leona Sapiehy
W pierwszą rocznicę śmierci śp. Księcia Leona Sapiehy – pogrzeb jego opisałam
na pamiątkę dla Żony jego Księżnej Katarzyny
Są prawa na świecie, których człowiek przyjąć nie chce, przed którymi się
buntuje – a jednak zwyciężony – łamie się – upada, aby więcej nie powstać.
W roku 1944, w miesiącu wrześniu, głośno mówiono w Żurawicy o tym, że
książę Leon Sapieha chory i że leży w szpitalu w Rzeszowie. Wiedzieli o tym
wszyscy, tylko uwierzyć nie chcieli. Jedni twierdzili, że to choroba przejściowa,
inni lepiej poinformowani, obawiali się poważniejszych następstw. Powód i przyczyna choroby także była ogółowi znana. Zaczęły do-||-chodzić do publicznej
wiadomości szczegóły katastrofy, jaka spotkała Leona księcia Sapiehę.
Książkę Leon wraz z małżonką wyjechali z Przemyśla dnia 2 sierpnia 1944.
Kierując się na Kraków, przedarli się przez Pruchnik do Łańcuta, a potem dalej do
Krakowa. Do Krakowa dotarli jakoś szczęśliwie. Po zabezpieczeniu miejsca pobytu
w Krakowie dla żony i matki, książę Leon postanowił z powrotem przedostać się
przez linię frontu i wrócić do Przemyśla. Pomimo próśb ze strony znajomych,
książę Leon, zdenerwowany przewlekającą się sytuacją wojenną i wyczekiwaniem,
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wyrusza na niebezpieczną przeprawę. Jadąc wraz z szoferem, dostali się pod grad
kul, skutkiem czego zmuszeni byli szukać schronienia w lesie. W czasie przygotowania schroniska dla siebie i dla szofera, książę zostaje ciężko ranny. Odłamek
granatu rani lewą nogę księcia. Szofer || jest zrozpaczony – pomocy znikąd nie
może otrzymać, zdany jest na własne siły. Płótnem ze swojej koszuli robi księciu
opatrunek. Tak przeczekali w lesie, aż linia frontu przesunęła się dalej. Rankiem,
kiedy strzały oddaliły się od lasu, zbliżyły się oddziały sowieckie. Między nimi
był lekarz, który opatrzył rannego księcia i skierował go do szpitala w Rzeszowie.
Nie we własnym domu, ale wśród obcych ścian i twarzy – z dala od najbliższych – żony – matki – braci i sióstr, walczy książę ze śmiercią. W czasie całej
choroby, a zwłaszcza w obliczu zbliżającego się kryzysu, książę, nie mając przy
sobie nikogo z bliskich, prócz wiernego szofera, odczuwał ogromną tęsknotę za
rodziną, a także pragnął porozmawiać choćby tylko z bliżej znajomymi, którzy
by mu choć częściowo osłodzić mogli jego samotność i opuszczenie. Wyrazem
tego było kilkakrotne wzywanie do || siebie swych plenipotentów z Hołubli7, pp.
Stopyry i Burzyńskiego8 oraz dyr. Kowalskiego9 z Żurawicy. Odwiedzali go oni
dwa razy w chorobie. Na dzień przed zgonem przysyła p. Dajlidis10 telegram
o lapidarnej w swym tragizmie treści: „Książę umierający – proszę przywieźć
czarne ubranie…”.
Dyrektor Kowalski nie może w to uwierzyć. Przecież gdy był ostatni raz
u księcia przed kilkoma dniami, książę był jak najlepszej myśli – zdecydował się
poddać ostatecznej operacji amputowania nogi – rozmawiając z dyr. Kowalskim
nadmienił, że gdy tylko będzie się czuł lepiej przyjedzie do Przemyśla do szpitala,
gdzie będzie lepsza opieka lekarska i możliwsze warunki życia. Dyr. Kowalski po
otrzymaniu tego telegramu – przygotowuje się do wyjazdu do Rzeszowa. Panowie
Stopyra i Burzyński wyjeżdżają tego samego dnia pociągiem, zaś Kowalski z ks.
Dr. Bialicem11 jadą na drugi dzień. ||
W tym czasie, kiedy jadą do księcia plenipotenci, książę dochodzi do kresu
swoich sił. Myśli jego przyćmione są nadludzkim wprost bólem, pragnie jednak
żyć i zobaczyć swoich. Snują się cicho po sali szpitalnej lekarze – chcą mu ulżyć
w cierpieniu, bo przecież przedłużenie życia nie leży w ich mocy. Potężne są ich
strzykawki, wspaniałe i błyszczące noże i lancety, życia uchwycić i zatrzymać nie
7
Hołubla – osada leśna w gminie Przemyśl, istniał tam folwark, do którego zostały ewakuowane
cenniejsze zbiory z zamku w Krasiczynie w 1939 r.
8
Niestety nie udało się ustalić tożsamości urzędników księcia Leona Sapiehy.
9
Antoni Kowalski – zarządca majątku Żurawica od 1931 r.
10
Patrz przyp. 8.
11
Dominik Bialic (1912–1987) – urodził się w Błażowej Dolnej k. Rzeszowa. Ukończył
Gimnazjum Klasyczne w Rzeszowie. W 1931 r. rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne
w Seminarium Duchownym w Przemyślu. Studiował również w Innsbrucku. W 1936 r. otrzymał
święcenia kapłańskie. Po uzyskaniu doktoratu z teologii w 1938 r., wrócił do diecezji. Krótko
był kapelanem ordynariusza, a w latach 1939–1944 pełnił obowiązki wikariusza w Strzyżowie
i w Żurawicy.
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mogą. Obok księcia w separatce szpitalnej leży dwóch ludzi, inżynier Konopka
Ign[acy]12 ze Strzyżowa i oficer AK – są to również ofiary wojny. Książę umierać
nie chce, bo wie, że jest potrzebny. Podjął walkę ciężką i ostatnią, chce zwyciężyć
– walczy ostatkiem sił – słabnie powoli, siły go opuszczają – traci przytomność
i już jej więcej nie uzyskuje. Na sali cisza. Gdzieś z kąta jej wysuwa się zimna
ręka śmierci i bierze swoją zdobycz. Jedno wielkie życie więcej – przeszło w jej
posiadanie. Książę walczył ze śmiercią || 24 godzin. Czas upływał powoli, zwyciężył Bóg i Jego prawo – książę skończył życie.
Po chwili, a może kilku godzinach, kiedy ciało jego lodowe zimno obeszło,
zabrano go do kostnicy, gdzie złożony na ławach sosnowych i nakryty czarnym
całunem, czeka aby go zabrali i złożyli w grobie. Czy książę wie jaką podróż
jeszcze odbędzie?
W tym czasie, kiedy książę Leon życie kończył, gdzieś daleko na przestrzeni
pól i lasów – szybko jechał samochód, a w nim Ci, którzy mieli zastąpić księciu
rodzinę. Samochodem tym jechali: dyr. Kowalski i ks. dr. Bialic, który wyraził
również chęć odwiedzenia księcia. Gdy wóz z polskim proporczykiem przy motorze, kierowany wprawną ręką kaprala Lubowickiego13 z Grodna, pruł chłodne
jesienne powietrze, jadący nim nie przepuszczali, że przyjdzie im oddać ostatnią
posługę zmarłemu, przewożąc tymże wozem jego ciało do rodzinnych włości.
Uciekają miasta i wioski, || lasy i pola, łąki i rzeki, na samochodzie łopoce chorągiewka w barwach polskich i zdaje się drwi z tych, którzy siedzą smutni i zamyśleni. Samochód zajechał wreszcie przed szpital. Wchodzą do sali, gdzie książę
leżał – patrzą – łóżko puste – książę już umarł. Smutno im i żal bardzo, ale rolę
swoją spełnić muszą do końca.
Jadąc spodziewali się zobaczyć go żywym, zastali już martwego. Ze sali chorych
udali się do kostnicy. Tam oczom ich przedstawił się smutny widok, na prostych
deskach spoczywał książę Leon. Widok smutny i bolesny, a jednak prawdziwy.
Chwilę później weszli panowie Stopyra i Burzyński, którzy również nie zastali
księcia przy życiu i oświadczyli, że trumna już zamówiona i że zaraz będzie na
miejsce dostarczona. Po upływie jakiejś może godziny przywieziono trumnę
i złożono w niej ciało księcia. Spoczął już w małym cichym domku, spokojnie
odjedzie do swego dworku. ||
Tak samo szybko i równo toczą się koła samochodu, łopoce wesoło chorągiewka, ale na samochodzie smutek i majestat śmierci. Po bokach na ławkach siedzą
przyjaciele, a pośrodku stoi trumna. Samochód dojeżdża do Żurawicy. Zmienia
kierunek jazdy. Zamiast prosto do Przemyśla, skręca drogą do górnej Żurawicy
i przez lasek dojeżdża do Ujkowic. Pierwszy etap podróży skończony. Samochód
staje na łące pod lasem. Ksiądz dr. Bialic, Kowalski i pp. plenipotenci, udają się
12
13

Patrz przyp. 8.
Patrz przyp. 8.
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na plebanię w Ujkowicach do księdza Proboszcza14, aby go zawiadomić, że mieszkaniec jego parafii przyjechał – musi spocząć w ziemi wśród swoich pól i lasów.
Ks. Proboszcz jest zasmucony. Wiadomość ta jest tak nagła i niespodziewana, że
uwierzyć nie może, ale dowód tej wieści, to trumna.
Wśród lasu leży książę w trumnie i zgasłymi oczyma żegna las i jego drzewa.
Żegna wszystkie drogi i ścieżyny, po których tyle lat chodził. Żegna łąkę, na której
tyle milionów kwia-||-tów oglądał, którymi oczy pieścił i wśród których nieraz po
znojnych i ciężkich chwilach pracy wypoczywał…
Dziwny widok. Słońce chyli się już ku zachodowi – mgła wieczorna okrywa
wierzchołki drzew – ptactwo leśne do snu się układa, a książę w towarzystwie
przyjaciół odjeżdża…. pozostawia las za sobą. Znowu rusza samochód. Warczy
motor, a nad grupką tych ludzi i trumną, wśród nich szumi głos buków i dębów.
Szum ich liści będzie mu towarzyszył aż do grobu. Jadą wąską leśną drożyną.
Taka cisza wokoło, gdzieniegdzie tylko ptaszek skrzydełkiem poruszy, zbudzony
warczeniem motoru i dziwi się, co za gość wieczorną porą zakłóca mu spokój.
Ale samochód wciąż mknie dalej i dalej… aż do dworku w Wapowcach. Wreszcie
o zmierzchu staje zmęczona maszyna przed progiem domu.
Książę Leon przyjechał – pragnął w tym domku być – tęsknił za nim – chciał
do niego wrócić. Wrócił. Ale jakże smutno!!! ||
Na progu oczekiwała go służba. Drzwi się otwierają, wskazując na prawo pokój,
a w nim przygotowany katafalk. Przygotowywał go leśniczy Zaleszczyk15 wraz
ze służbą. Wnoszą trumnę z ciałem księcia i ustawiają na katafalku. Pokój duży,
ściany obite kirem – tu książę chwilę spocznie, aby potem odejść dalej. Zbliża
się szybko noc. Odjeżdżają do Żurawicy ks. doktor Bialic i Kowalski – rozchodzi
się służba do domów, a książę zostaje sam we własnym mieszkaniu. W pokoju
płonie świeca u wezgłowia trumny, po bokach drżą igiełki jodełek, a u nóg księcia
stoi oparty jeden wieniec z wrzosu, złożony w imieniu żony dla męża. Tak mija
pierwsza noc. Budzi się dzień następny. Jakże inny od dni minionych. Czarne
plakaty – już rozlepione. Potwierdzają one śmierć księcia Leona Sapiehy. Ludzie
stają, czytają, odchodzą i znowu wracają – nie wierzą – może to pomyłka! Niestety
– czarne zgłoski „Sapieha” zbyt wyraźnie wypisane, aby mogła zajść pomyłka. ||
W Żurawicy ogólne przygnębienie. Jedni drugich pytają, czy to prawda? Czy
książę Andrzej wie co się stało? Czy księżna Leonowa wie i czy jest przy mężu?
….. wiele, wiele różnych pytań ciśnie się ludziom na usta. Na te pytania odpowiedzi nie było. Jedno było pewne i jasne, że rodzina księcia nie wie nic o katastrofie
i nie ma możliwości zawiadomienia kogoś z najbliższych.
W dniu tym i w Wapowcach ruch niezwykły. Do trumny księcia coraz liczniej
przychodzą znajomi i podwładni ze wszystkich okolicznych wiosek. Służba,
Prawdopodobnie chodzi o ks. Stanisława Szarka.
Józef Zaleszczyk – w okresie międzywojennym był zatrudniony w zamku krasiczyńskim,
w browarze księcia Leona. Z zawodu był ślusarzem.
14

15
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przyjaciele przychodzą, aby księcia pożegnać. Wśród zieleni obok trumny stoją
gajowi jako warta honorowa. Choć twarze ich skupione i poważne, drga na nich
łza żalu, bo ten, który ich opieką otaczał i bronił jutro odejdzie. W tym nastroju
smutku i żałoby oraz składania hołdu zmarłemu, mija sobota 30 września. Jeszcze
jedna noc – książę odejdzie. ||
Niedziela 1. października. Słońce wstało jasne, roześmiane, zdaje się nieczułe na
bóle i troski ludzi. Kroczy sobie po niebie i rozsyła promienie swoje do wszystkich
zakątków na ziemi. Jeden promyk oderwany od braci swych wpada na chwilkę
szparką do pokoju zmarłego. Zatrzymał się na trumnie, musnął twarz gajowych,
ale zdziwiony i zasmucony panującym tu smutkiem, wycofuje się z pokoju, idzie
do ludzi na podwórze, tam trochę radości wzbudzić. Na dworze też smutek i ludzie
płaczą. Bo jest ich tam bardzo dużo. Od południa już ciągnęły gromady ludzi do
Wapowiec. Ze wszystkich stron szli drogami i ścieżkami. Nie odstraszał ich dzień
jesienny ani chmury deszczowe, które leniwie przeciągały po niebie. Ruch przed
dworkiem nieopisany.
Gromadzą się rzesze młodych i starych, kobiet i dzieci – biednych i bogatych,
wojskowych i cywilnych. Wszystkich przed dworkiem || zebranych jedna myśl
przywiodła, zobaczyć i pożegnać i na miejsce spoczynku odprowadzić Leona
księcia Sapiehę. Nie można dziś powiedzieć kto pierwszy przybył do Wapowiec,
gdyż grupki ludzi ciągnęły jeszcze od wczesnego przedpołudnia.
Wśród szarych ubrań wiejskich, z dala odróżnić można było zielone mundury Kompanii Honorowej i orkiestry wojskowej, które przybyły dość wcześnie
i rozlokowały się pod drzewkami. Co chwilę zajeżdżały samochody ciężarowe
i osobowe, z których wysiadali – bądź to cywile – bądź wojskowi. Trudno zliczyć,
ile razy odjeżdżały, aby znowu wrócić i wyrzucić z siebie kilkadziesiąt osób. Co
chwilę zapełniały się trawniki i aleje. Z dala od domu słychać było turkot fur – to
dalsi sąsiedzi – administratorzy – czy nawet zupełnie obcy ludzie spieszyli, aby
przyjść na czas i wziąć udział w pogrzebie księcia Leona. ||
Stoją wszyscy grupkami. Słychać szepty i głośniejsze rozmowy – temat jeden;
„Książę nie żyje”. Ten który niejedną łzę otarł z oczu biednego i sieroty… Co nigdy
pomocy nie odmówił… Drzwi jego domu były otwarte dla wszystkich… Dzielił
jak mógł chleb między tych, którzy go nie mieli. Często wśród tłumu słychać łkanie, to płacz wdowy i dziecka. Czekała, że gdy książę przyjedzie, to będzie mogła
pójść do niego i poprosić o pomoc. Książę przyjechał, ale pomóc już jej nie może.
Książę, gdyby mógł wstać i zobaczyć tych zebranych, byłby zadowolony, że
tyle sobie zdobył serc życzliwych i oddanych. W tym rozmowy się przerywają
u wszystkich. Głowy zwracają się w kierunku głównej drogi. Nadjeżdżają księża,
znak, że wkrótce rozpoczną się egzekwie i kondukt wyruszy w drogę do Łętowni. Księża zsiadają z wozów. Twarze ich skupione. || Idą w szatach żałobnych
i białych komżach do wnętrza, aby tam jeszcze raz stanąć u trumny zmarłego
i w gorących modlitwach słać prośbę przed tron Najwyższego, aby w swojej niezmierzonej dobroci ulitował się nad duszą zmarłego i policzył go między swoich
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wybranych. Chylą się kornie czoła przed trumną, księża intonują pieśni żałobne.
Podczas egzekwii, które odbywają się nad trumną zmarłego, na dziedzińcu słychać
przemarsz żołnierzy – ustawia się kompania honorowa naprzeciw schodków – po
lewej stronie wejścia orkiestra wojskowa, a po lewej chór „Echo”. Dalej ustawia
się służba, dziatwa szkolna i rzesze ludzi przybyłych ze wszystkich stron. Słychać wśród nich tylko jeden głośny płacz. Egzekwie skończone. Duchowieństwo
z księdzem Dziekanem Laskiem z Krasiczyna16 na czele wychodzi przed dom.
Za nimi jeden z gajowych wynosi ten piękny, choć skromny wieniec || wrzosowy
– a potem za nim wynoszą gajowi na ramionach trumnę z ciałem księcia Leona
przed dom. Książę na zawsze opuszcza swoje rodzinne progi. Trumna wyniesiona
na schody, zatrzymuje się. Silne ramiona sług księcia trzymają go w górze, aby
wszyscy zebrani mogli go widzieć. Chwila ciszy… W tyle słychać tłumione zatem
słowa: „Jako najstarszemu wiekiem wśród pracowników majątku śp. Księcia Leona Sapiehy przypadła mi nad wyraz bolesna misja pożegnania tu imieniem tych
współpracowników nieodżałowanego naszego Ojca – najlepszego Przełożonego
i Dobroczyńcę. Już jako były sekretarz Rady Powiatowej przemyskiej od 1910 r.
miałem sposobność zetknąć się ze śp. Zmarłym i rodziną dostojnych Sapiehów.
Wówczas to ojciec zmarłego św. Władysław książę Sapieha, uczył nas w Radzie
Powiatowej i młodych książąt w mej obecności, że przystępnością i wyrozumiałością || na potrzeby włościan należy jednać sobie ludność powiatu i tym podnosić
wpływ i powagę wśród niej. I widocznie nauka zapadła głęboko w serce też księcia
Leona, bo przystępnością i wyrozumiałością potrafił zjednać sobie nie tylko ludność włościańską, ale całego powiatu, zjednać sobie serca nasze jego najbliższych
pracowników. Nie samym tylko materialnym przejawem tego, samą materialną
pomocą w biedzie, ale i podejściem serdecznem zaskarbił sobie nasze przywiązanie. Mógłbym tu wiele i długo przytaczać z tej jego codziennej działalności, na
którą patrzaliśmy z podziwem, lecz nie czas do tego dla mnie w tej chwili. Czas
przynagla do skrócenia się, nie czyniąc to dość potrzebie serc naszych i krótko tu
żegnam cię drogi Ojcze nasz, ukochany przewodniku nasz, Bóg najsprawiedliwszy
sędzia prowadzi najściślejszą buchalterię naszych || uczynków tam w niebiesiech,
tam zapisane są dokładnie wszystkie Twe dobrodziejstwa i materialnej objawy
ojcowskiej i pańskiej serdeczności. Z boleścią i wdzięcznością żegnamy Cię
nieodżałowany nasz Książę Leonie. Cześć ci i czołem!”. Tymi słowami pożegnał
księcia jeden z jego przyjaciół kolega Męciński17. Ciężko wychodziły mu słowa
z ust, dławił go żal, łza potoczyła się po starczej twarzy, a jednak pożegnać go
trzeba. Po słowach pożegnania liczny chór miejski „Echo” śpiewa psalm żałobny.
Gdy tylko przebrzmiały ostatnie tony pada donośny rozkaz „Baczność, na
ramię broń”. To rusza kompania honorowa W.P., a za nią przy dźwiękach marszu
żałobnego rusza kondukt pogrzebowy. Pierwsze idą wieńce. Na przodzie wieniec
16
17

Jan Lasek – proboszcz parafii w Krasiczynie w latach 1937–1951.
Nie udało się ustalić tożsamości.
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wrzosowy od żony. Dalej od matki, braci i sióstr – następnie od książąt Czartoryskich, Krasickich, hr. Potockich, || wreszcie nieprzeliczona ilość wieńców od
poszczególnych właścicieli ziemskich – administratorów i służby. Między nimi
jest także olbrzymi wieniec z brązowych dalii – dar służby z Żurawicy. Ciągnie
się sznur wieńców około 200 m długości, za wieńcami spieszy młodzież szkolna
z bliższych i dalszych szkółek pod opieką swoich wychowawców. Dźwigają
dziewczątka i chłopcy snopy kwiatów – dowód pamięci i żalu po zmarłym księciu.
Za długim sznurem wieńców i kwiatów stąpa powoli para karych koni. Ciągną
wóz okryty kirem, który ugina się pod ciężarem wieńców na nim złożonych, od
wojska – R.G.O., od Zarządu miasta Przemyśla i innych organizacji. Wiatr porusza
martwymi szarfami u wieńców, na których są złotymi literami wypisane słowa
pożegnania.
Czy książę Leon to widzi? Za wozem || posuwa się czwórkami służba. To dowód, że wierności swemu panu dochowują do grobu. Za nimi miarowym krokiem
żołnierskim posuwa się orkiestra wojskowa, a dalej komp. honorowa w stalowych
hełmach. Twarze maszerujących żołnierzy są zdziwione i zasmucone. Wśród nich
są tacy, którzy urodzeni gdzieś w tajgach Sybiru nigdy nie widzieli, że człowieka
wierzącego w Boga, tak uroczyście odprowadzają na wieczny spoczynek. Ale
to nie ich wina. Wina tych, którzy w zaślepieniu gnali ich dziadów i ojców tam
daleko na wschód, aby w nich zabić myśl o Bogu i Polsce. Byli i tacy, których
zbrodnicza ręka bolszewicka zagarnęła do niewoli, aby z nich zrobić pionierów
haseł komunistycznych – a byli i tacy, którym na głos pieśni żałobnych gorące łzy
żalu płynęły z oczu – bo umarł żołnierz Polski || Wolnej i Niepodległej ziemi –
żołnierz, który życie swoje niejednokrotnie oddawał w ofierze Ojczyźnie. Nieobce
były mu więzienia, nieobce kajdany niewoli. Nieobca była mu ręka wroga, która
targała jego największe skarby – miłość Boga, Ojczyzny i własnej rodziny. Więc
jako żołnierz jest i będzie pochowany.
Dalej posuwa się szereg księży, którzy śpiewają psalmy żałobne. Za nimi niosą
chorągwie, a na końcu posuwa się szereg gajowych, którzy na ramionach niosą
ciężką drewnianą trumnę z ciałem księcia Leona. Książę Leonie! Spójrz na tych,
którzy są koło ciebie! Pragnąłeś widzieć żołnierza polskiego – marzyłeś o nim
przez okres 4-ro letniej niewoli. W myślach swoich ubierałeś go w przepiękne szaty
polskości… idzie ten żołnierz koło Ciebie – pragnął Cię żywym widzieć, bo tyle
i Tobie dobrych słów || słyszał, widzi Cię umarłym – w dani składa Ci przyrzeczenie, że jego gorące serce Polaka, które czy będzie na Sybirze, czy w dalekich
krainach zachodu, zawsze kochać będzie swoją umęczoną Ojczyznę….
Kochałeś dzieci – im niosłeś pomoc – dziś ta dziatwa idzie z tobą tam na pagórek, pomagałeś biednym, ci idą za Twoją trumną zwartą masą, skrapiają drogę
łzami, bo wiedzą, że braknie im ojca i opiekuna. Wszystkich Książę masz koło
siebie – dlaczego ich nie pocieszysz? Idą za tobą delegacje miasta Przemyśla
– przedstawiciele wojska polskiego ze szefem sztabu z Lublina – wszyscy skupiają myśli i uwagę na Twojej osobie i życiu twoim. Imponujesz im Książę nie
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tylko swoim nienagannym życiem, nie tylko czynami i pracą, ale i tym, że dziś
w ostatniej swojej ziemskiej podróży towarzyszy ci tak || liczna rzesza wiernych
znajomych i przyjaciół.
Kondukt posuwa się coraz dalej i dalej od domu. Drogą wysadzaną płaczącymi
brzozami zdąża do Łętowni, skręca do kościółka. Z dala słychać cichy głos dzwonka
z małej wieży kościelnej. Już zrobiony szpaler z wojska, aby spokojnie doprowadzić
trumnę do kościółka. Przed kościółkiem oczekuje na trumnę ksiądz biskup Barda
w otoczeniu duchowieństwa – który sprowadza następnie zwłoki do wnętrza. Kościółek malutki – ludzi nie pomieści – wnoszą trumnę, wchodzi duchowieństwo,
kilka osób świeckich – reszta stoi przed kościołem. Trumnę ustawiają na katafalku.
Płoną dookoła świece w lichtarzach, oficerowie W.P. z bronią odkrytą pełnią wartę honorową – duchowieństwo modli się cicho, a egzekwie celebruje Ks. biskup
Barda18. Po skończonych modłach staje przed trumną na stopniach || ołtarza ksiądz
Dziekan Lasek i żegna księcia. Padają słowa szczere i prawdziwe: „Jako w jesieni
bardzo dużo liścia, w zimie masa płatków śniegu pada na ziemię i nie robi to na
nas żadnego wrażenia, tak w czasie wojny masa ludzi przenosi się do wieczności
i ludzie pozostali przy życiu oswajają się z tym zjawiskiem. Są jednak wypadki
zgonów, które przyrównać wypada do upadku potężnego dęba, z gruchotem lecącego na ziemię, na który każdy musi zwrócić uwagę. Tak też zgon tego, którego
zwłoki kryje obecna tu trumna, na wielu, bardzo wielu, musiała wywrzeć wrażenie.
Dowodem tego choćby ta okoliczność, że tak wielka liczba wiernych odprowadza
te zwłoki na miejsce wiecznego spoczynku. Dowodem tego nie zwykła ciekawość,
lecz szlachetne uczucie wdzięczności, obowiązku, a przede wszystkim bezwzględne
uznanie dla tej bardzo wybitnej || osobistości, która odszedłszy od nas przeniosła się
do wieczności, za życia podbiła sobie serca tak młodszych ludzi, jak też starszych
swą uprzejmością i szlachetnością. Leon książę Sapieha umarł…
Księciem był nie z imienia, tylko w rzeczywistości i to niech będzie treścią też
żałobnej eskorty oraz rozważania naszego, zanim martwe jego zwłoki oddamy
ziemi. Cóż to jest książę? Powiedzmy, dostojnik to rycerski – dostojnik kim jest
mniej więcej wiemy, lecz czym rycerz, mało rozumiemy, bo rycerzy tak niewielu
dziś na ziemi i nawet powiadają, że nasz Jan III król19 ostatnim był rycerzem
przed przeszło dwustu laty. Dzisiaj trudno pojąć co to jest rycerz – bo tak dużo
na ziemi obłudy, prostactwa, okrucieństwa zdziczenia, barbarzyństwa, że zdaje
się to słowo rycerz wykreślone całkowicie z ludzkiego słownika, w najnowszych
czasach przed wojną, a cóż dopiero w czasie || wojny? Chcemy poznać czym
rycerz, przypatrzmy się św. Marcinowi. W młodszych latach pełni on służbę
wojskową jak wielu podobnych mu patriotów, pragnie on obronić ziemię przed
18
Franciszek Barda (1880–1964) – duchowny rzymskokatolicki, rektor Wyższego Seminarium
Duchownego Archidiecezji Krakowskiej w latach 1930–1931, następnie biskup pomocniczy
przemyski (1931–1933), biskup diecezjalny przemyski (1934–1964).
19
Jan III Sobieski (1629–1696) – marszałek wielki koronny (od 1665) i hetman wielki koronny
(od 1668), od 1674 r. król Polski i wielki książę litewski.
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hordami barbarzyńców – spotyka w czasie jednej przejażdżki konnej żebraka
trzęsącego się od zimna, dobywa miecza przecina płaszcz na dwoje i oddaje
połowę żebrakowi – oto rycerski iście gest wspomagania biednych. Książę Leon,
zarządzając większym majątkiem, trzymał wielką ilość ludzi w zarządzie tego
majątku. Sam księgowość prowadził, gdzie spisane były rejestry osób, instytucyj pobierających zapomogę w majątku. Z gestem iście rycerskim całą tę rzecz
prowadził do końca życia. Chcemy lepiej poznać czym rycerz, przypatrzmy się
księciu niebieskiemu św. Michałowi, którego hasłem prawda i tylko prawda, który
|| z kłamstwem awalczya. Czym rycerstwo – rycerz – pouczy nas szkoła wyższa
– akademia Chrystusowa w Nazarecie, której hasłem „módl się i pracuj”, nauka
ewangeliczna, wpatrywanie się w niedościgniony wzór Chrystusa – oto droga do
prawdziwego rycerstwa. Bądźmy przekonani, że rycerstwo powstało w kościele
Chrystusowym i tu się ujawniło w prześlicznej szacie, choć jak wszystko ludzkie
mogło tu i ówdzie ulec schorzeniu. Pewną jest rzeczą, że prawdziwi rycerze nie
rodzą się, lecz wychowują, stają się nimi dzięki bardzo wytrwałej pracy. Tak też
było z księciem Leonem. Księciem był nie z metryki i urodzenia, choć z tego
tytułu przysługiwał mu honor dostojnika rycerskiego, czyli księcia, lecz stał się
nim dzięki bardzo wytrwałej pracy nad sobą.
Zmarły całe swe życie był miłośnikiem jazdy konnej, lubił konie, a nawet prezesem
|| był Stowarzyszenia Hodowców Koni. W chorobie, gdy odcięto mu nogę, martwił
się bardzo tym, że nie będzie mógł jeździć konno. Człowiek jeżdżąc konno, przenosi
się dzięki temu szlachetnego stworzeniu z miejsca na miejsce, z wielką łatwością
przyzwyczaja się nie przywiązywać swych upodobań do ziemskich rzeczy, a za tym
staje się ofiarnym. Nasz książę, jak wyżej już wspomniano, doszedł do przeobfitej
ofiarności z biegiem lat, a jak szczodra to była ofiarność, że nie ograniczała się tylko
do przemyskiej ziemi, lecz bardzo szerokie kręgi obejmowała, szerokie warstwy ludzi
będących w sytuacji bez wyjścia – nie mogących sobie pomóc. Zmarły książę Leon
bojownikiem był również w obronie prawdy, a zwłaszcza prawdy katolickiej: Naukę
i wiedzę przyswojoną sobie w młodych latach, ustawicznie pracą wzbogacał w ciągu
życia. Pomnąc na świetlane postacie swych przodków, a zwłaszcza || pradziada Leona20, dziada Adama21, ojca Władysława22, bez wątpienia wpływ stryja swego księdza
biskupa krakowskiego23 – odgrywały tu rolę – poglądów był na wskroś katolickich
opartych na nauce świętego katolickiego kościoła – i wiary był katolickiej. Obowiązki swe religijne spełniał bardzo dokładnie – dowodem tego i świadkiem kościółek
20
Leon Ludwik Sapieha (1803–1878) – marszałek Sejmu Krajowego Królestwa Galicji
i Lodomerii w latach 1861–1875, polski działacz gospodarczy, polityk galicyjski.
21
Adam Stanisław Sapieha (1828–1903) – działacz społeczny i polityczny, poseł na Sejm Krajowy,
prezes Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarczego w latach 1875–1899.
22
Władysław Leon Adam Feliks Sapieha (1853–1920) – polityk galicyjski, poseł na Sejm
Krajowy i do Rady Państwa w Wiedniu.
23
Adam Stefan Stanisław Bonifacy Józef Sapieha (1867–1951) – polski duchowny
rzymskokatolicki, biskup diecezjalny krakowski od 1911 r., od 1926 r. był arcybiskupem metropolitą
krakowskim, w 1946 r. papież Pius XII mianował go kardynałem.
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krasiczyński, gdzie tak często był i słuchał Mszy św. – a w kościele salezjańskim
w Przemyślu w pierwsze piątki miesiąca do sakramentów św. przystępował.
Dziwne i niezbadane wyroki boskie zarządziły przeniesienie go z doczesności
do wieczności. Za chwil kilka martwe jego szczątki znikną z widoku ludzkiego – książę Leon odda dług ziemi. W tym momencie, mnie jako proboszczowi
krasiczyńskiemu, przypadło w udziale pożegnać księcia Leona, najprzód w imieniu tych jego osób najbliższych, którzy tu nieobecni a więc przede wszystkim
w imieniu żony || i matki24, którym nie było dane zamknąć przed śmiercią jego
powiek, ale w zamian za to ten człowiek dostąpił tej łaski, że wybraniec z jego
podwładnych pracowników, tak pieczołowicie i sumiennie pielęgnował go w chorobie tak ciężkiej i boleśnie dokuczliwej, że zastąpić mógł mu matkę i żonę. Niech
mi będzie wolno pożegnać księcia Leona w imieniu jego stryja księdza biskupa,
do którego taką cześć i przywiązanie wielkie żywił za życia, któremu zawdzięcza dużo w swych wszelkiego gatunku powodzeniach życiowych. Żegnam Cię
książę Leonie w imieniu Twego Rodzeństwa, które tak kochałeś i szanowałeś,
w imieniu Twych pracowników, którym byłeś ojcem, których potrzeby najlepiej
i najtroskliwiej sam odczuwałeś, w imieniu swoim i znanych Ci kapłanów, których
zawsze szacunkiem darzyłeś. Żegnają cię mury zamkowe – ta Baszta Rycerska,
którą dokładnie odnowiłeś; żegna || Cię Baszta Boska, czyli kościół zamkowy,
którego odnową tak sumiennie ze znawstwem prawdziwym się zająłeś. Żegnają
Cię pagórki krasiczyńskie – pola tych Twoich majątków – te lasy przez Ciebie tak
ukochane. Żegna Cię lud przemyski – biedota krasiczyńska – sieroty, dla których
chciałeś być ojcem co ze wsparć Twych korzystali. Żegnaj nam najdroższy Książę.
Zobowiązania swe wobec otoczenia wypełniłeś – my wobec Ciebie dłużnicy. Dług
wdzięczności wypada nam zapłacić i wyrównać wszelkiego rodzaju zobowiązania
wobec Ciebie w sposób przez kościół podawany, by Bóg Najłaskawszy odpuścił
Ci wszystkie długi, jakie za życia wobec Niego zaciągnąłeś – przyjął cię do Swej
chwały. Spraw to św. Michale, chorąży boski, sprezentuj księcia Leona do światłości wiekuistej. Św. Józefie przyczyń się za nim. Bogarodzico bądź pośredniczką
i wstawiennictwo Twe niech wyjedna by światłość wiekuista || świeciła mu na
wieki wieków Amen…”
Po pożegnaniu wynoszą trumnę. Znowu formuje się kondukt i teraz prowadzony
przez księdza Biskupa kieruje się na pagórek. Niestrudzone ramiona gajowych
niosą trumnę na miejsce wiecznego spoczynku. Wzgórek niewielki. Z dala widać
wzniesienie z żółtej gliny – to miejsce, gdzie jest grób. Powoli dochodzi kondukt do
celu. Ustawiają trumnę nad grobem. Grób dość duży – wewnętrzne ściany i podłoga
ułożona z młodych dębów – stoją nad otworem jamy. Wieńce ułożone nad otwartą

24
Elżbieta Konstancja z Potulickich Sapieżyna (1859–1947) – poślubiła księcia Władysława
Leona Sapiehę 30 lipca 1881 r. w Krakowie. Doczekali się dziesięciorga dzieci.
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mogiłą – z jednej strony stoją księża, dalej reprezentanci miasta z burmistrzem25,
obok trumny po prawej stronie chór „Echo”, a u wezgłowia przedstawiciele wojska. Cały pagórek zaległa rzesza ludzi. Skończona pieśń żałobna – ksiądz Biskup
rzuca krople wody święconej do mogiły – a echo pieśni żałobnej płynie…|| powoli
po ścierniskach i łąkach i ginie gdzieś w borze. W tym znowu staje nad grobem
burmistrz miasta Przemyśla p. Krogulecki i żegna księcia.
„Przedwczesna śmierć śp. Leona księcia Sapiehy, pana na Krasiczynie i okolicznych włościach, poruszyła do głębi społeczeństwo miasta Przemyśla i całego
powiatu. Śmierć ta bowiem zabrała nam jednego z najlepszych synów naszej
odradzającej się Ojczyzny, dla której mógł jeszcze długie lata z pożytkiem pracować. Śp. Zmarły zanadto dobrze jest znaną osobistością, ażebym potrzebował
podnosić jego zalety i wyliczać zasługi, jakie położył dla dobra kraju w ogólności,
a dla powiatu przemyskiego w szczególności. Powiem krótko, był to mąż o hojnej
ręce i wielkim sercu… Jak wielkim szacunkiem i uznaniem za swoją działalność
cieszył się śp. Książę Leon, świadczy dzisiejszy manifestacyjny pogrzeb, na którym widzimy reprezentantów stacjonowanego w Przemyślu || Wojska Polskiego
z delegowaną kompanią honorową i orkiestrą – wielkie zastępy społeczeństwa
przemyskiego z reprezentantami władz i duchowieństwa, liczne delegacje ze siół,
których śp. Zmarły był włodarzem i sąsiednich wsi – oraz te liczne wieńce jako
widoczny znak uznania i żałoby. Nie mogę jednak pominąć milczeniem zasług śp.
Ks. Leona, które położył dla rodaków w czasie kilkuletniej okupacji niemieckiej
i śmiało mogę powiedzieć, że nie było potrzebującego, który by zwrócił się do
zmarłego o pomoc i tejże bądź w gotówce, bądź w naturze z Zarządu Dóbr ks.
Leona nie otrzymał. Nie mogę też pominąć milczeniem świadczeń śp. Zmarłego
na rzecz Polskiego Komitetu Opiekuńczego, która to instytucja dzięki wydatnej
pomocy śp. Księcia Leona mogła skuteczniej nieść pomoc najbiedniejszym i najbardziej potrzebującym ofiarom wojny. Jako burmistrz miasta Przemyśla i jako
przewodniczący Pol. Kom. Opiekuńczego żegnam Cię książę Leonie || imieniem
społeczeństwa przemyskiego i imieniem instytucji, którą reprezentuję i oby Bóg
Wszechmocny na tamtym świecie wynagrodził Cię za to, co na tym świecie dobrego zdziałałeś. Niech Ci ta ziemia ojczysta, która Cię dzisiaj przyjmuje w swoje
łono, lekką będzie…

25
Roman Krogulecki (1876–1957) – był sędzią Sądu Okręgowego, prezydentem Przemyśla
w latach 1929–1933. Pełnił funkcję burmistrza od sierpnia do października 1944 r. Tymczasowe
władze miejskie Przemyśla zostały zorganizowane na podstawie uzgodnień dokonanych pomiędzy
Stanisławem Sykusem, pełnomocnikiem Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN),
a Romanem Kroguleckim, którzy prowadzili rozmowy w tej sprawie od dnia 4 sierpnia 1944 r.
Utworzony 14 sierpnia 1944 r. tymczasowy zarząd miasta nosił nazwę Miejskiej Rady Narodowej.
Funkcję burmistrza objął Roman Krogulecki. Działalność władz miejskich w takiej formie trwała
do momentu ich reorganizacji w dniu 6 października 1944 r. Została ona dokonana w związku
z wprowadzeniem w życie przepisów Ustawy z dnia 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie
działania rad narodowych wydanej przez PKWN.
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Po skończonym pożegnaniu nad trumną stanął p. dr Kwasik26 […] i żegna
księcia…
W obrzędzie niniejszym bierze udział sam książę kościoła ks. biskup dr Franciszek Barda ordynariusz latinorum z Przemyśla, są wysoko w społeczeństwie postawione osoby także i z dalszych okolic Polski przybyłe – jest kompania honorowa
wojska polskiego z jego najwyższym dowódcą w Przemyślu, są przedstawiciele
władz i urzędów i są obecne wszystkie warstwy miejscowego i okolicznego społeczeństwa, a pieśni wykonuje znany chór „Echo”…
Cóż to za obrzęd? Niestety to pogrzeb Leona Ks. Sapiehy, dostojnego rycerza
bez skazy – bojownika || o wolność Polski, więźnia politycznego, pana na Krasiczynie z przyległościami et et et et.
Trudno w takiej jak obecna chwila nie powiedzieć kilku słów im i okolicznej
inteligencji, której Leon Książę Sapieha zawsze szedł z pomocą czy to materialną,
czy moralną, czy jedną i drugą, zwłaszcza w tej wojnie tak strasznej, że takiej
historia nie zna. Leon Książę Sapieha to postać świetlana o krystalicznej duszy.
Wszechmocny i Wszechdobry Boże – bądź miłościw wiernemu słudze Twojemu Leonowi. Niezawodnie Leon Książę Sapieha stanie przed Najwyższym
i Najsprawiedliwszym Sędzią z samymi tylko zasługami, ale mimo to prosimy
Cię Królowo Korony Polskiej, obejmij na wszelki przypadek orędownictwo w tej
sprawie i jeżeli trzeba, spraw, by dusza tego wielkiego pracownika na niwie królestwa Twojego zaraz i na zawsze majestat Boga oglądać mogła. Wysłuchaj prośby
naszej Ucieczko Strapionych…
My na cmentarzu… przed nami w trumnie || złożone leży ciało Leona Księcia
Sapiehy, które opuściła dusza… nie biadać nam, albowiem hæc omnia Deus fecit
– fiat roluutas eius! Nie zapomniemy Ciebie nigdy drogi nasz Książę, a pamięć
o Tobie trwać będzie przez długie lata, bo ty całym swoim życiem zasłużyłeś
na to. Przepiękne kwiaty – okryjcie wzorzystym kobiercem tę świetlaną postać
i świeżą mogiłę, u stóp której stoimy, bo Książę kwiatami słów i czynów okrywał
ludzi dobrej woli, którzy z nim w styczność weszli. Gdy ołowiane smutne chmury,
zasłaniające teraz jasne oblicze słońca pierzchną, to ty złociste słońce złoć! złoć
złocistymi promieniami tę świeżą mogiłę, u stóp której stoimy, bo Książę złotem
słów i czynów złocił ludzi dobrej woli, którzy z nim w styczność weszli. Roso zaranna, gdy osiądziesz na tej świeżej mogile u stóp której stoimy, to w promieniach
złocistego słońca błyszcz tak jak błyszczą najpiękniejsze brylanty, bo słowa i czyny
Księcia, którymi szczodrze darzył ludzi dobrej woli, || którzy z nim w styczność
weszli, bez zastrzeżeń […] można z połyskiem najpiękniejszych brylantów.
Rosnące na tym cmentarzu drzewa, które strzeżecie tu różnych mogił, strzeżcie ze szczególną pieczołowitością tej świeżej mogiły, u stóp której stoimy, bo
Książę strzegł praw wydanych przez Boga i wydanych przez Polskę. Ptaszyny
Boże! Śpiewajcie nad tą świeżą mogiłą i chwalcie imię Leona Księcia Sapiehy, bo
26

Nie udało się ustalić tożsamości.
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on słowami i czynami sławił i chwalił imię Boga i Polski. Baranku Boży, któryś
gładzisz grzechy świata, daj mu wieczne odpoczywanie.
Po tych pięknych słowach pożegnania stanął nad grobem p. Paradysz27. W krótkich i żołnierskich słowach składa mu raport… hasła i rozkazy Księcia weszły
w życie i owoce wydadzą. Po Paradyszu do trumny zbliżył się szef sztabu z Lublina
p. Redlich28 – jako reprezentant W. Polskiego: „Staję przed Tobą na baczność rotmistrzu Sapieho Leonie, by Ci złożyć nasze żołnierskie pożegnanie. || Zapewniamy
cię, że znamię rycerskości Twojej i przodków Twoich nie zatraciło się wśród nas,
jak niedawno powiedziano. Rycerskość z doby Piastów i Jagiellonów odziedziczoną
z przeszłości nosimy w sercach naszych i do ostatniego tchnienia bronić będziemy
naszej Ojczyzny, tak jak z poświęceniem bronili i bronią jej nasi żołnierze z A.K.
To zapewnienie składamy Ci, gdy przechodzisz w świat inny, opuszczając nasze
szeregi”. Skończył kapt. Redlich, wziął grudkę żółtej gliny i rzucił na trumnę. Ostatni
przemówił gajowy Wąsik. Staje nad trumną – twarz kurczy się od tłumionego łkania, a słowa padają twarde jak kamienie…: „Smutna jest to chwila dla dzieci, które
zostawiają ojca w mogile cmentarzy a same muszą wracać do rodzinnego domu.
Taka jest smutna dziś chwila dla nas, pracowników dóbr Księcia. Dziś stoimy nad
grobem śp. Księcia Leona Sapiehy, dziś stoimy nad || mogiłą naszego ukochanego
ojca i Pana, dziś jego ciało złożyli na cmentarzu – to nie ciało Księcia, ale ciało opiekuna i Dobrodzieja… Dziś płaczą dzieci biedne i sieroty i matki biedne, którymi się
Książę opiekował, dziś płaczą słudzy, których dotknęła największa boleść, stracili
Ojca i Opiekuna. Księciu nasz drogi! Ubolewają za Tobą słudzy, bo żyłeś z nami
przez pół wieku, nie odmówiłeś nikomu pomocy, odwiedzałeś szpitale i swoich sług
– chodziłeś na pogrzeby swoich pracowników, radziłeś w biedzie, pomagałeś czym
mogłeś. Byłeś wychowawcą biednych dzieci i pomagałeś na każdym kroku. Oto dziś
ukochany Ojcze smutna dla nas chwila, że Bóg rozkazał, a śmierć zabrała Twe życie.
Choć ciało Twe spocznie w mogile, ale duch pozostanie z nami, ukochany Księciu…
Pragnąłeś Polski, oto chwila smutna, ale radosna, że nad Twoim grobem reprezentują polscy || komendanci, oficerowie i polscy żołnierze.
Oto dziś spocząłeś na polskiej ziemi. Straciliśmy w Tobie Ojca i Opiekuna. Dziś
żegnają Cię te stare mury zamkowe, te starożytne lipy i drzewa zamkowe, któreś
pielęgnował przez pół wieku, żegna cię Rodzina, żegnają słudzy i pracownicy, żegnają sąsiedzi, bo stracili doradcę i opiekuna, żegnają gromady i gminy, bo straciły
przyjaciela. Niejednego w smutku poratowałeś, dobrze znają wszyscy Twoją hojność
dla biednych. Straciła Polska Polaka, my – ojca. Śpij nam w tej ciemnej mogile,
niech Cię otoczą anieli… Ojcze niebieski, Matko Bolesna, Królowo Korony Polskiej
świeć nad duszą Księcia, ja w imieniu nas sług i dzieci naszych, nic innego uczynić
nie możemy, składamy za pomoc i trudy jak najserdeczniejsze Bóg zapłać”.
Następuje chwila ostatnia – ciężka || dla żywych i umarłych. Gajowi opuszczają trumnę do grobu. W dole u stóp wzgórka słychać rozkaz „Prezentuj broń”
27
28
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– a potem głośna salwa strzałów karabinowych głośnym echem odbiła się o ścianę
lasu. Znak, że żołnierz już w mogile.
Głucho sypią księża grudki ziemi na trumnę w grobie, chór pięknie śpiewa
„W mogile ciemnej spisz na wieki”, cichną [sic!] płyną łzy z oczu sług i podwładnych – pada deszcz kwiatów z rąk dziatwy szkolnej, a potężna melodia marszu
żałobnego głuszy płacz zebranych na pagórku ludzi…
Jeszcze chwila – a grób się zamyka. Kilka westchnień i głośniejszego łkania
i Książę odszedł na wieki. Cicho odchodzą księża… milkną trąby i śpiewy… na
pagórku zostaje wzniesienie żółtej świeżej gliny i kilka martwych już kwiatów. Ludzie odeszli do żywych – zostawili Księcia || wśród zimnej jesiennej nocy, samego
w ciemnym grobie. Dobrotliwa noc skrywa swoim płaszczem wierzchołki drzew,
pagórki i pola, wnet zakryje wzniesienie i grób. Pozostanie tylko wiatr wieczorny,
który poruszał będzie martwymi szarfami u wieńców i igiełkami jodełki, która
rośnie nad grobem Księcia Leona Sapiehy.
I znowu zbudzi się ranek – słońce wstanie, na gałązce zbudzony ptaszek usiądzie
i śpiewał będzie nad grobem człowieka…
Żurawica, 30. września 1945 r.
Kliskówna Irena
nauczycielka z Żurawicy
a-a
– nadpisane;
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NAUK
W PRZEMYŚLU ZA OKRES
OD 26 MARCA 2017 DO 4 WRZEŚNIA 2020 ROKU
Kadencja Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu za ostatnie trzy
lata, tj. 2017–2020, była jedną z trudniejszych, ale równocześnie najbardziej aktywnych w podejmowaniu rozmaitych inicjatyw w ostatnim czasie1. Do najważniejszych wyzwań, przed jakim stanął Zarząd, było zdobycie funduszy na utrzymanie
lokalu wraz z obszerną biblioteką, zorganizowanie obchodów studziesięciolecia
powstania Towarzystwa, a także – od 12 III 2020 r. funkcjonowanie TPN w okresie pandemii koronawirusa. Pomimo znacznych trudności, dzięki zaangażowaniu
członków, wsparciu Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla, dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej mgr. Jana Jarosza oraz
sympatyków TPN i przychylności władz wojewódzkich, problemy lokalowe udało
się rozwiązać. Towarzystwo, jako jedna z pierwszych miejskich instytucji kulturalnych, wznowiło działalność, gdy tylko sytuacja sanitarna w czasie pandemii
była na tyle stabilna, że pozwoliły na to władze państwowe. Same zaś obchody
założenia TPN-u były okazją dla środowiska skupionego wokół Towarzystwa na
zamanifestowanie siły i jedności.
1
Zob. T. Pudłocki, M. Waltoś, Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu za lata 2011–2013, „Rocznik Przemyski”, t. 50, 2014, z. 3 Historia, s. 215–233; G. Klebowicz,
Działalność Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu w okresie kadencji 28 czerwca 2014 – 25
marca 2017, „Rocznik Przemyski. Historia”, t. 53, 2017, z. 1 (20), s. 371–379.

226

MARCIN MARYNOWSKI, TOMASZ PUDŁOCKI

Ze względu na przypadające na rok 2018 obchody stulecia odzyskania przez
Polskę niepodległości Zarząd TPN-u podjął wiele inicjatyw, mających na celu
upamiętnienie tego wydarzenia. Członkowie TPN-u wygłosili wiele wykładów,
zorganizowano zajęcia i sympozja dla młodzieży, a także kilka konferencji, w tym –
po raz pierwszy w historii Towarzystwa – międzynarodową konferencję w Stanach
Zjednoczonych Ameryki, w zaprzyjaźnionym Daemen College, w miejscowości
Amherst w stanie Nowy Jork. Materiały z sesji udało się wydać dzięki wsparciu
Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie. Liczne i rozmaite podejmowane działania miały na celu pokazanie nie tylko lokalnych, ogólnopaństwowych,
ale i międzynarodowych uwarunkowań, dzięki którym Polska powróciła na mapy
Europy i świata.
Skład organów kolegialnych TPN
W okresie sprawozdawczym Towarzystwem Przyjaciół Nauk kierował Zarząd,
który został wybrany podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 26 marca 2017 r. Na
stanowisko Prezesa Zarządu TPN-u został wybrany mgr inż. Waldemar Wiglusz,
a do Zarządu zostali wybrani: dr hab. Tomasz Pudłocki (który w 2019 r. uzyskał
stopień profesora nadzwyczajnego na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego), dr Ewa Grin-Piszczek, dr Marta Trojanowska, dr Grzegorz Klebowicz,
dr Maciej Waltoś, mgr inż. Grzegorz Poznański, mgr Marcin Marynowski. Podczas
pierwszego zebrania Zarządu TPN prezes Waldemar Wiglusz dokonał obsady funkcji w Zarządzie Towarzystwa: dr Maciej Waltoś – wiceprezes (do lutego 2018 r.,
kiedy zrezygnował z zajmowanych funkcji w TPN), dr Ewa Grin-Piszczek – wiceprezes, dr hab. Tomasz Pudłocki – wiceprezes, dr Marta Trojanowska – skarbnik,
mgr Marcin Marynowski – sekretarz, dr Grzegorz Klebowicz – członek zarządu,
mgr inż. Grzegorz Poznański – członek zarządu.
Z pozostałych organów statutowych – Komisja Rewizyjna działała w składzie: mgr Grzegorz Potoczny – przewodniczący, mgr Bożena Fortuna-Skibińska,
dr Bronisław Majgier, mgr Maria Osiadacz, mgr Łucja Turczak (po jej śmierci 2
października 2017 r. miejsce pozostało nieobsadzone i Komisja Rewizyjna kontynuowała prace w czteroosobowym składzie), a Sąd Koleżeński składał się z trzech
osób: mgr Janusz Motyka – przewodniczący, mgr Anita Kowbel, mgr Jan Gugała.
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu zatrudniało jednego pracownika.
Był nim mgr Tomasz Zając, który z początkiem 2018 r. uzyskał stopień doktora
nauk humanistycznych w zakresie historii. Dr Tomasz Zając był kierownikiem
Biblioteki Naukowej TPN i w okresie sprawozdawczym kontynuował projekty digitalizacyjne księgozbioru naukowego. Pracował w TPN-ie na pełny etat,
następnie, z powodu pogarszającej się sytuacji finansowej TPN-u, na pół etatu.
Od momentu przekazania Biblioteki Naukowej Towarzystwa Przyjaciół Nauk
w Przemyślu w użytkowanie Muzeum Narodowemu Ziemi Przemyskiej (pod
koniec 2018 roku), jest zatrudniony w TPN na umowę zlecenie.
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Sprawami księgowymi zajmowały się następujące osoby: mgr Bożena Kamińska – główna księgowa (do lutego 2018), mgr Maria Lisowska – główna księgowa
(od marca do grudnia 2018), mgr Anna Szydłowska – główna księgowa (od stycznia
2019). Warto podkreślić, że zarówno dr Zając jak i mgr Szydłowska wiosną 2020
r. pracowali w charakterze wolontariuszy na rzecz Towarzystwa.
Prace Zarządu, jubileusz 110-lecia TPN i użyczenie Biblioteki Naukowej
Zarząd Towarzystwa w okresie sprawozdawczym spotkał się na 18. zebraniach
plenarnych. W 2017, 2018 i 2019 roku przeprowadzono po pięć zebrań; w roku
2020 były to trzy zebrania. Sprawozdania z prac Zarządu TPN za 2017, 2018
i 2019 rok są dostępne na stronie internetowej TPN Przemyśl w zakładce „O nas
– Materiały sprawozdawcze”.
Kadencja Zarządu miała trwać do 20 marca 2020 r. Na 21 marca 2020 r. przewidziano Walne Zebranie wyborcze członków Towarzystwa Przyjaciół Nauk
w Przemyślu. Z powodu pandemii koronawirusa, która pojawiła się na przełomie
2019 i 2020 roku i objęła wszystkie państwa na świecie, od 12 marca zostały
w Polsce wprowadzone daleko idące ograniczenia dotyczące działalności wszelkiego rodzaju instytucji. Nie można było w przewidzianym terminie przeprowadzić
Walnego Zebrania wyborczego członków TPN w Przemyślu. Podczas posiedzenia
Zarządu TPN 5 czerwca 2020 r. wyznaczony został nowy termin Walnego Zebrania
na dzień 5 września 2020 r.
Członkowie Towarzystwa pracują w ramach dwóch działających sekcji – Humanistycznej (przewodniczący dr hab. Tomasz Pudłocki, prof. UJ) oraz Sekcji Nauk
Przyrodniczych (przewodniczący mgr inż. Grzegorz Poznański). Pozostałe sekcje, pomimo prób reaktywowania ich działalności przez Zarząd, nie przejawiały aktywności.
Od początku prac Zarządu TPN w okresie sprawozdawczym trwały intensywne
przygotowania do uroczystych obchodów 110. rocznicy założenia Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Odbyły się one w dniach 12 i 13 września 2019 r., przy dużej
pomocy i zaangażowaniu ze strony Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Rozpoczęto je od mszy św. koncelebrowanej, której przewodniczył i homilię wygłosił JE
ks. abp Adam Szal, Arcybiskup Metropolita Przemyski. W koncelebrze w kościele oo.
Franciszkanów – OFM (Reformatów) modlili się: ks. Marek Wojnarowski – dyrektor
Muzeum Archidiecezjalnego im. św. J.S. Pelczara w Przemyślu, ks. Artur Świeży SDB
– Krajowy Duszpasterz Turystów i kierownik Archiwum Salezjańskiego Inspektorii
Krakowskiej, i o. Tadeusz Pawłowicz OFM – proboszcz parafii św. Antoniego. Następnego dnia, w sali audiowizualnej Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, odbyła się
konferencja pt. „Tradycja – Innowacyjność – Tożsamość. Przeszłość i teraźniejszość
Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu na tle polskiego i europejskiego ruchu
naukowego (1909–2019)”, której głównym organizatorem był dr hab. T. Pudłocki.
Wprowadził on obecnych w tematykę i prowadził część pierwszą obrad. Wśród gości,
którzy uświetnili obchody i zabierali głos, byli: jako gospodarze prezes TPN mgr inż.
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Waldemar Wiglusz i dyrektor MNZP mgr Jan Jarosz, a także poseł na Sejm RP mgr
Marek Rząsa, wojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz, wicemarszałek Województwa
Podkarpackiego mgr Piotr Pilch, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego
w Przemyślu mgr Elżbieta Tarnawska (reprezentująca prezydenta miasta), dr hab.
Andrzej Zapałowski, prof. UR – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu,
rzecznik prasowy Starosty Przemyskiego mgr Zdzisław Szeliga – reprezentujący
starostę, mgr Andrzej Huk – wójt gminy Przemyśl, proboszcz prawosławnej parafii
wojskowej w Przemyślu ks. płk Jerzy Mokrauz – reprezentujący abpa Sawę (Hrycuniaka), metropolitę warszawskiego i całej Polski, dr Dariusz Iwaneczko – dyrektor rzeszowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, mgr Tomasz Dziumak – dyrektor
I LO im. J. Słowackiego w Przemyślu, mgr Jarosław Dyrda – b. dyrektor Gimnazjum
Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu. Wśród pozostałych gości na sali
obecni byli m.in.: dr Maciej Waltoś – dyrektor Przemyskiej Biblioteki Publicznej im.
I. Krasickiego w Przemyślu, mgr Janusz Czarski – dyrektor Centrum Kulturalnego
w Przemyślu, mgr Elżbieta Laska – dyrektor Archiwum Państwowego w Przemyślu,
dr hab. Jadwiga Sawicka, prof. UR, delegacje młodzieży z I LO im. J. Słowackiego
i ze Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu, delegaci
ze Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia i wiele innych osób. Listy gratulacyjne
na ręce prezesa TPN, które zostały odczytane podczas części wstępnej konferencji,
wysłali m.in.: prof. dr hab. Jan Święch – dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. Piotr Borek – dziekan Wydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, dr Adam Górski – dyrektor
Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, prof. dr Andrew Wise – w imieniu władz
zaprzyjaźnionego Daemen College w Amherst, w stanie Nowy Jork.
Na program konferencji złożyły się wystąpienia następujących prelegentów:
dr Kamil Ruszała, Między stolicą a prowincją: organizacje naukowe w Wiedniu
około 1900 r.; dr Arkadiusz S. Więch, „… z pożytkiem dla Ojczystego kraju…”
Fundacje i stypendia naukowe krakowskiej Akademii Umiejętności na przełomie
XIX i XX wieku; mgr Błażej Szyszkowski, Wkład Kazimierza Marii Osińskiego
w ochronę i opiekę nad zabytkami; mgr Marcin Marynowski, Elita intelektualna
Przemyśla w okresie 1944–1953 związana z Towarzystwem Przyjaciół Nauk;
dr Ewa Grin-Piszczek, Archiwum Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu – jego
zasób i losy; dr Grzegorz Klebowicz, Między amatorskimi pasjami a profesjonalną
agendą naukową. TPN jako ośrodek wydawniczy; mgr inż. Grzegorz Poznański,
Osiągnięcia naukowe środowiska przyrodników skupionych wokół Towarzystwa
Przyjaciół Nauk w Przemyślu; dr Lucjan Fac, Historia wojskowości w pracach
badawczych Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu; dr hab. Tomasz Pudłocki,
Dziesięć lat ze stu dziesięciu (2009–2019). Wyzwania i inicjatywy TPN dzisiaj2.
2
W konferencji miał brać udział też ks. prof. dr hab. Józef Wołczański z tematem – Humanistyczne towarzystwa naukowe na Uniwersytecie Jana Kazimierza w latach 1919–1939, który jednak
ze względu na nagłe obowiązki służbowe musiał pozostać w Krakowie.
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Spotkanie w gmachu głównym muzeum zakończyło się wernisażem wystawy
„Twarze Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu w obiektywie Piotra Haszczyna”. Przygotowali ją Piotr Haszczyn i Iwona Bobko. Wystawa dokumentowała
postacie i wydarzenia z historii TPN z ostatnich lat i cieszyła się bardzo dużym
powodzeniem w trakcie jubileuszu i po jego zakończeniu. Obchody zakończono
wspólnym obiadem i lampką wina w restauracji „Karczma”, podczas którego
prezes Wiglusz dziękował za wsparcie i pomoc organizacyjną przy jubileuszu
i życzył wszystkim zebranym świętowania kolejnych udanych rocznic naszego
Towarzystwa.
Przy okazji przypadającego jubileuszu Zarząd TPN postanowił wręczyć dyplomy uznania osobom zasłużonym dla Towarzystwa w ostatnim czasie, a także za
zaangażowanie przy przekazaniu w użyczenie Biblioteki TPN. Dyplomy otrzymali:
Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, Marszałek Województwa Podkarpackiego
Władysław Ortyl, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński,
były poseł i senator RP mecenas Andrzej Matusiewicz, Prezes Zarządu Towarzystwa Dramatycznego im. Aleksandra Fredry „Fredreum” w Przemyślu Krystyna
Maresch-Knapek, b. Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego
w Przemyślu Barbara Łapka, dr Marta Trojanowska, radca prawny Irena Arlet,
księgowa Maria Lisowska, dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej
Jan Jarosz, pan Lesław Antoniewski.
Problemy finansowe związane z utrzymaniem dużego lokalu zmusiły władze
TPN do podjęcia starań o trwałe rozwiązanie impasu, w którym tkwiły kolejne zarządy od co najmniej kilkunastu lat. Po długich debatach, ostatecznie,
w wyniku działań prezesa Wiglusza, przy ogromnym wsparciu i zaangażowaniu dyrektora MNZP Jana Jarosza i Urzędu Marszałkowskiego (a w sposób
szczególny marszałka województwa Władysława Ortyla i wicemarszałka Piotra
Pilcha) udało się uzyskać zwiększenie finansowania dla muzeum, które wzięło
na siebie koszty utrzymania większości lokalu TPN i utrzymania jednego etatu
w bibliotece.
Pod koniec 2018 r. Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej przejęło w użytkowanie na 20 lat następujące pomieszczenia Towarzystwa Przyjaciół Nauk: na
pierwszym piętrze – biuro TPN, czytelnię i magazyn wydawniczy, na drugim
piętrze – magazyn biblioteczny z księgozbiorem Biblioteki Naukowej. Zostały
też wydzielone części wspólne, które użytkują: TPN, MNZP, ale także instytucje
wynajmujące od TPN pomieszczenia.
Obecnie muzeum pokrywa koszty utrzymania pomieszczeń biblioteki oraz
koszty zatrudnienia bibliotekarza. Lokal przejęty przez muzeum wymaga także
prac remontowych (np. instalacja centralnego ogrzewania, wymiana stolarki).
Czas pokaże, czy przyjęta formuła prawna użyczenia sprawdzi się w praktyce
i pozwoli muzeum na inwestowanie w remonty. Muzeum zamontowało rolety
zasłaniające okna w użyczonych pomieszczeniach, co miało pozytywny wpływ na
ochronę księgozbioru przed nadmiernym naświetleniem. Obecnie prowadzone są
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prace nad inwentarzem zbiorów przekazanych przez TPN. Towarzystwo równocześnie gromadzi oddzielnie własny księgozbiór, który powoli powiększa się, głównie
dzięki donacjom ze strony członków. Większą liczbę książek przekazali na rzecz
TPN-u w 2019 i 2020 r. m.in.: mgr Marek Klara, dr hab. Tomasz Pudłocki, prof. UJ,
mgr inż. Waldemar Wiglusz, a także Wydawnictwo „Historia Iagellonica” z Krakowa.
Prace wydawnicze
W Towarzystwie Przyjaciół Nauk w Przemyślu kontynuował działalność Komitet Redakcyjny TPN, utworzony w styczniu 2013 r. Redaktorem wydawnictw
była dr Ewa Grin-Piszczek, zastępcą dr hab. Tomasz Pudłocki, a członkami Komitetu: dr Jolanta Czartoryska, dr Andrzej Gliwa, dr Maciej Waltoś oraz redaktorzy
naczelni poszczególnych zeszytów „Rocznika Przemyskiego”. Po rezygnacji dr.
M. Waltosia ze sprawowanych funkcji w TPN w lutym 2018 r. do Komitetu Redakcyjnego został dookoptowany dr Tomasz Zając. Obecnie Komitet Redakcyjny
tworzą: dr Ewa Grin-Piszczek (przewodnicząca), dr Lucjan Fac, dr Grzegorz
Klebowicz, dr hab. Tomasz Pudłocki, prof. UJ (redaktor naczelny „Rocznika
Przemyskiego”), mgr inż. Grzegorz Poznański, dr Tomasz Zając. W okresie
2017–2020 kontynuowano prace wydawnicze nad czasopismami: „Rocznik
Przemyski. Historia” pod redakcją dr. hab. Tomasza Pudłockiego, prof. UJ,
dr hab. Marii Stinii, prof. UJ i dr. hab. Wiktora Szymborskiego; „Rocznik Przemyski. Literatura i Język” pod red. prof. dr. hab. Piotra Borka; „Rocznik Przemyski.
Nauki Przyrodnicze” pod redakcją mgr. inż. Grzegorza Poznańskiego. „Rocznik
Przemyski. Historia Wojskowości” od 2016 r. przestał się ukazywać. Prowadzone
przez członków zarządu rozmowy nad jego reaktywacją, jak i nad wznowieniem
ukazywania się innych czasopism w ramach „Rocznika Przemyskiego”, nie
przyniosły pożądanych efektów. W czasie kadencji 2017–2019 wydano:
I. „Rocznik Przemyski”:
„Rocznik Przemyski. Historia” t. 53, 2017, z. 1 (20), red. T. Pudłocki, M. Stinia,
W. Szymborski, ss. 415 – dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego oraz Urzędu Miejskiego w Przemyślu;
„Rocznik Przemyski. Literatura i Język” t. 53, 2017, z. 2 (21), red. P. Borek, ss.
252 (we współpracy z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Pedagogicznego
im. KEN w Krakowie) – dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego oraz Urzędu Miejskiego w Przemyślu;
„Rocznik Przemyski. Historia” t. 54, 2018, z. 1 (21), red. T. Pudłocki, M. Stinia,
W. Szymborski, ss. 453 – dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
„Rocznik Przemyski. Literatura i Język” t. 54, 2018, z. 2 (22), red. P. Borek, ss.
244 (we współpracy z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Pedagogicznego
im. KEN w Krakowie) – dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
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„Rocznik Przemyski, Nauki Przyrodnicze” t. 54, 2018, z. 3 (13), red. mgr inż.
G. Poznański, ss. 140 – dofinansowanie Urzędu Miejskiego w Przemyślu oraz
Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Przemyślu;
„Rocznik Przemyski. Historia” t. 55, 2019, z. 1 (22), red. T. Pudłocki, M. Stinia,
W. Szymborski, ss. 327 – dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego;
„Rocznik Przemyski. Literatura i Język” t. 55, 2019, z. 2 (23), red. P. Borek, ss.
248 (we współpracy z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Pedagogicznego
im. KEN w Krakowie) – dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego;
„Rocznik Przemyski. History”, vol. 55, 2019, issue 3 (23): “For Your Freedom
and Ours”: Polonia and the Struggle for Polish Independence, red. T. Pudłocki,
A.K. Wise, ss. 233 (we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej oddział
w Rzeszowie) – dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
„Rocznik Przemyski Historia” t. 55, 2019, z. 4 (24): Przemyśl i Galicja Wschodnia w okresie kształtowania się granic II Rzeczypospolitej, red. Ł. Chrobak, T.
Pudłocki, ss. 296 (we współpracy z Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej).
II. Inne wydawnictwa zwarte:
1. Andrzej Król, Sejmik ziem lwowskiej, przemyskiej i sanockiej w Sądowej
Wiszni za panowania Wazów (1587–1668), Przemyśl 2017, ss. 485.
2. Jan Smołka, Przemyśl pod sowiecką okupacją. Wspomnienia z lat 1939–1941,
Przemyśl 2017, ss. 125 – dofinansowanie Urzędu Miejskiego w Przemyślu.
3. Marcin Marynowski, Kupcy z Polski na mołdawskich i siedmiogrodzkich szlakach handlowych w XV–XVIII wieku. Historiografia i źródła
rumuńskojęzyczne, Przemyśl 2018, ss. 304 – dofinansowanie Fundacji
Lanckorońskich.
4. Teresa Skrabka-Błotnicka, Wędrówka przez minione lata. Wspomnienia
ku pamięci potomnych, Przemyśl 2018, ss. 177.
5. Rus’s and Poland (10th-14th Centuries), Kraków 2019, red. V. Nagirnyy
i T. Pudłocki, ss. 433 (we współpracy z wydawnictwem „Historia Iagellonica”).
Prelekcje, wykłady, seminaria, konferencje, promocje wydawnictw
w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu
W okresie sprawozdawczym w siedzibie Towarzystwa odbyło się 65 spotkań naukowych. Poniższa tabela obejmuje zestawienie, w którym wymieniony
został prelegent lub autor wystąpienia wraz z prowadzącym spotkanie, temat
lub tytuł wystąpienia (jeśli towarzyszyło ono promocji wydawnictwa, dodano tytuł wydawnictwa) oraz data spotkania naukowego. Część tych inicjatyw
była współorganizowana wraz z partnerami, wśród których byli m.in. I LO im.
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J. Słowackiego w Przemyślu, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie,
Daemen College w Amherst, NY, Kolegium Europejskie w Warszawie, Związek
Ukraińców w Polsce Oddział w Przemyślu, Społeczny Komitet Pamięci im.
Mojżesza Schorra w Przemyślu, Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and Societies Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Historii
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Tabela nr 1. Inicjatywy naukowe i popularnonaukowe w siedzibie TPN w okresie 2017–2020
L.p.

Prelegent/Autor
wystąpienia

Temat/Tytuł wystąpienia

Data

1

dr inż. Anna Maria Wajda
Prowadzenie – dr hab.
Tomasz Pudłocki

Kłokoczka południowa w kulturze ludowej
Podkarpacia
Promocja „Rocznika Przemyskiego” tom 52.
Prezentacja z. Historia – dr Ewa Grin-Pisz- 17.02.2017
czek, z. Literatura i Język – dr hab. Tomasz
Pudłocki, z. Nauki Przyrodnicze – mgr inż.
Grzegorz Poznański.

2

dr Jan Matkowski
Prowadzenie – dr hab.
Tomasz Pudłocki

Twórczość Iwana Franki w języku polskim

3

dr Łukasz Bajda

20.02.2017

Szlachta ziemi sanockiej w XVIII wieku połączony z prezentacją książki pt. Szlachta
3.03.2017
w Bieszczadach i na Pogórzu. Czasy saskie
i stanisławowskie (Krosno 2017).

4

Marek Marcola

Spotkanie z Andami

17.03.2017

5

mgr Łukasz Chrobak
Prowadzenie – dr hab.
Tomasz Pudłocki

Przeworski magnat cukrowy – książę Andrzej
28.04.2017
Lubomirski

6

mgr Jan Hołysz

Sztuka mówienia, czy mówienie sztuką. Reflek17.05.2017
sje prawnicze adwokata

7

mgr Tomasz Magierski
Prowadzenie – dr hab.
Tomasz Pudłocki

Wokół Reni Spiegel – prezentacja Dziennika
z lat 1939–1942 oraz fragmentów filmu doku- 9.06.2017
mentalnego „Przemyśl – złamane marzenia”.

8

mgr Bożena Figiela
Prowadzenie – mgr inż.
Waldemar Wiglusz

Henryk Lubomirski – ordynat przeworski, mecenas i kolekcjoner, kurator Zakładu Narodo- 23.06.2017
wego im. Ossolińskich

9

dr hab. Tomasz Pudłocki
Prowadzenie – mgr inż.
Waldemar Wiglusz

Nie tylko wycieczki wakacyjne – impresje amerykańskich Polaków z wyjazdów do Polski w II 1.09.2017
połowie lat 20. XX w.

10

dr hab. Tomasz Pudłocki
Prowadzenie – mgr inż.
Waldemar Wiglusz

Przemyśl a pamięć o Tadeuszu Kościuszce
w czasach autonomii Galicji

6.10.2017
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11

Prowadzenie – mgr inż.
Waldemar Wiglusz i mgr
Józefa Kostek

12

ks. prof. dr hab. Józef
Wołczański
Prowadzenie – dr hab.
Tomasz Pudłocki

13

dr Andrzej Stankiewicz
Prowadzenie – mgr inż.
Waldemar Wiglusz

14

dr hab. Tomasz Pudłocki
Prowadzenie – mgr inż.
Waldemar Wiglusz

15

16
17

18

19

mgr Józefa Kostek
prof. dr Andrew Wise
Prowadzenie – dr hab.
Tomasz Pudłocki
mgr Justyna Gałuszka
Prowadzenie – dr hab.
Tomasz Pudłocki
prof. dr hab. Teresa
Skrabka- Błotnicka
Prowadzenie – dr hab.
Tomasz Pudłocki
mgr Jacek Hołub
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Sesja popularno-naukowa pt. Wokół Heleny
Deutsch – wybitne przemyślanki pochodzenia
żydowskiego: pionierki psychoanalizy. Prelegenci: dr hab. Tomasz Pudłocki, Przemyśl około
roku 1900 widziany z perspektywy kobiet; mgr
Piotr Haszczyn, Życie krzywieckich Żydówek
we wspomnieniach ich najbliższych; mgr Bernadeta Suchorzepka, Helen Deutsch i świat jej
wartości; mgr Zdzisław Szeliga, Mikrokosmos
polsko-żydowskiego Przemyśla inspirowany
wspomnieniami Heleny Deutsch; dr Jolanta 17.11.2017
Czartoryska, Przemyślanka Helena Deutsch
matką światowej psychoanalizy; mgr Maria
Osiadacz, Esther Bick i jej dzieciństwo w Przemyślu; mgr Agata Pilawa, Maria Orwid i jej
związki z Przemyślem; mgr Bożena Fortuna-Skibińska, Z Marią Orwid kilka rozmów o sztuce
– wspomnienie. Podczas sesji zaprezentowane
zostały fotografie z 2017 r., autorstwa artystki Ruth Patzelt (Austria), ukazujące miejsca
w Wiedniu związane z postacią Heleny Deutsch.
Polska społeczność we Lwowie 1945–1991.
Promocja „Rocznika Przemyskiego” tom 53.
Prezentacja z. Historia – dr Ewa Grin-Pisz- 20.11.2017
czek, z. Literatura i Język – dr hab. Tomasz
Pudłocki.
Działalności wydawnicze Towarzystwa Przyjaciół Dynowa.
Prezentacja „Rocznika Historycznego Dyno- 30.11.2017
viana”.
Środowisko literackie lwowskiego „Słowa Pol19.01.2018
skiego” w latach 1895–1928
Judaica – odkrywanie znaczeń. Wykład w ramach spotkania Pomosty pamięci. Wystawa
26.01.2018
fotograficzna pt. Ślady…, autorstwa Józefy
Kostek i Bożeny Fortuny-Skibińskiej
Buffalo’s Polonia and Polish Independence,
15.02.2018
1914–1919
Buntownik i zdrajca czy obrońca wolności
26.02.2018
szlacheckich? Rzecz o Stanisławie Stadnickim
Prezentacja publikacji Wędrówka przez minione lata (Wspomnienia – Ku pamięci po- 8.03.2018
tomnych)
Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu. Tajemnice kościoła i klasztoru OO. 19.04.2018
Dominikanów
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Ryszard Głowacki
Prowadzenie – mgr inż.
Waldemar Wiglusz
dr Marta Pękalska, dr
Łukasz Koniarek
Prowadzenie – mgr inż.
Waldemar Wiglusz
dr hab. Jadwiga Sawicka,
prof. UR
Prowadzenie – mgr Brian
Hammer
dr hab. Tomasz Pudłocki
Prowadzenie – mgr Brian
Hammer
dr hab. Tomasz Pudłocki
Prowadzenie – mgr Brian
Hammer
dr hab. Tomasz Pudłocki
Prowadzenie – mgr Brian
Hammer
mgr Wiesław Skibiński,
mgr Bożena FortunaSkibińska
dr. hab. Jadwiga Sawicka,
prof. UR
Prowadzenie – dr hab.
Tomasz Pudłocki
dr Dariusz Dyląg
Prowadzenie – mgr inż.
Waldemar Wiglusz
mgr Łukasz Chrobak
Prowadzenie – dr hab.
Tomasz Pudłocki
Beata Kost
Prowadzenie – mgr inż.
Waldemar Wiglusz

Promocja książki Patriotyzm jemioły (wyd. 2,
26.04.2018
Przemyśl 2018).
O wystawie jubileuszowej Dwa stulecia Za23.05.2018
kładu Narodowego im. Ossolińskich
Creating the Public Space in Contemporary
Poland. Wykład dla studentów Daemen Col- 29.06.2018
lege w Amherst, NY, USA
Behind the Iron Curtain – Central Eastern
Europe, 1945–1953. Wykład dla studentów 29.06.2018
Daemen College w Amherst, NY, USA
Poland 1945–1989. Wykład dla studentów Da2.07.2018
emen College w Amherst, NY, USA
Challenges of Contemporary Poland. Wykład
dla studentów Daemen College w Amherst, 2.07.2018
NY, USA
Warsztaty graficzne dla młodzieży z Daemen
4.07.2018
College w Amherst, w stanie Nowy Jork
Rola sztuki w protestach społecznych

3.09.2018

Z historii karpackiej turystyki na obszarze
dawnych województw lwowskiego i stanisła- 14.09.2018
wowskiego
Jerzy Lubomirski: polityk i ossolińczyk

17.09.2018

Prezentacja publikacji: Album lwowski; Kobie18.09.2018
ty ze Lwowa oraz Stanisławów. Z życia miasta
Sesja naukowa Błogosławiony ks. Bronisław
Markiewicz o objawieniu Archanioła Polski
w Przemyślu. Prelegenci: ks. dr Tadeusz Śliwa, Błogosławiony ks. Bronisław Bonawentura
Markiewicz 1842–1912; Leszek Marian Wło20.09.2018
dek, Objawienia Archanioła Polski w Przemyślu 3 maja 1863 o losach świata i Kościoła;
ks. Stanisław Czenczek, Papież Pius IX i duchowieństwo diecezji przemyskiej obrządku
łacińskiego wobec powstania styczniowego.

mgr Marek Sofij
Prowadzenie – mgr Bożena Wyobraźnia polityczna, czyli co?
Fortuna-Skibińska

8.10.2018
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34

prof. dr hab. Michał
Baczkowski
Prowadzenie – dr hab.
Tomasz Pudłocki

Udział Polaków w armii austriackiej w czasie
I wojny światowej. Promocja „Rocznika Przemyskiego” tom 54. Prezentacja zeszytów: dr 26.11.2018
Ewa Grin-Piszczek z. Literatura i Język, dr
hab. Tomasz Pudłocki z. Historia.

mgr Marcin Marynowski

Promocja publikacji Kupcy z Polski na mołdawskich i siedmiogrodzkich szlakach handlowych w XV–XVIII wieku. Historiografia
7.12.2018
i źródła rumuńskojęzyczne, Przemyśl 2018.
Wprowadzenie prof. dr hab. Jerzy Motylewicz,
dr Grzegorz Klebowicz.
Ostatni dzień konferencji „Ruś a Polska w X–XIV w.” Prelegenci: dr Наталія
Лешкович, Чи був Сцібор із Сціборжиць
останнім галицьким князем?, Prof. dr hab.
Леонтій Войтович, Сілезькіта галицькі
лицарі у християнському війську в битві
під Нікополем 28 вересня 1396 р.; mgr
Jan Sigmund, Rus zemí Království polského 8.12.2018
– příspěvek k jednomu z významů pojmu
„Rus” v Kronice Jana Długosze; dr Янина
Риер, Гедимин и его политика в польских
и западноевропейских хрониках и в
белорусско-литовском летописании. Prezentacja najnowszych publikacji o Rusi: dr Vitaliy
Nagirnyy, prof. dr hab. Myroslav Voloshchuk.

35

36

37

235

dr Andrzej Król

Promocja publikacji Sejmik ziem lwowskiej,
przemyskiej i sanockiej w Sądowej Wiszni za 12.12.2018
panowania Wazów (1587–1668), Przemyśl 2017.
Sesja naukowa 110 lat walki Orląt Przemyskich o suwerenność i wschodnie granice
Rzeczpospolitej Polskiej. Prelegenci: Leszek
Marian Włodek – Geneza walki Orląt Przemyskich o niepodległość i Kresy Wschodnie
Rzeczpospolitej Polskiej 1908–1988; mgr inż.
Waldemar Wiglusz – Kazimierz Maria Osiński
naczelnik Chorągwi Ziemi Przemyskiej Drużyn
Bartoszowych od 1908, twórca Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, architekt i historyk; dr Zbigniew Wójcik – Walerian Kramarz 13.12.2018
komendant Hufca Szarych Szeregów w Przemyślu pod okupacją rosyjską 1940- 1941,
historyk i demograf; mgr Alicja Kasprowicz
– Joanna Bury uczestnik tajnego nauczania
pod okupacją niemiecką 1939-1944 pedagog
i historyk harcerstwa; ks. mgr Stanisław Czenczek – Ksiądz płk Władysław Dec drużynowy
Szarych Szeregów na Zasaniu; mgr Mariusz
Piętka – Edward Heil komendant Krakowskiej
Chorągwi Szarych Szeregów, strzelec i żeglarz.
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mgr inż. Tadeusz Misiak
Prowadzenie – mgr inż.
Grzegorz Poznański

Ziemia Przemyska, część wschodnia, na józefińskiej mapie topograficznej z lat 1779–1783
w pierwszych latach epoki rozbiorowej pod rządami monarchii habsburskiej. Promocja „Rocz- 7.02.2019
nika Przemyskiego. Nauki Przyrodnicze” t. 54,
2018 – prezentacja zeszytu mgr inż. Grzegorz
Poznański.

39

dr hab. Tomasz Pudłocki
prof. dr Sean Martin

Warsztaty anglojęzyczne dla studentów Studies in Central and Eastern Europe: Histories,
Cultures and Societies Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz uczniów I LO im. J. Słowackiego
w Przemyślu pt. „Jewish Life in Interwar Po- 14.02.2019
land – Chosen Aspects”. Tytuły wystąpień:
Cultural Life of Polish Jews in Interwar Poland, Sources for Twentieth Century Polish
Jewish History.

40

dr hab. Tomasz Pudłocki
Prowadzenie – mgr Marcin
Marynowski

Australia daleka i bliska

41

prof. dr hab. Przemysław
Krajewski
Prowadzenie – mgr Błażej
Szyszkowski

Warszawa zniszczona i odbudowana 1939–
22.03.2019
1955

42

mgr Marcin Marynowski
Prowadzenie – dr hab.
Tomasz Pudłocki

Aktywność ekonomiczna kupców polskich
w Mołdawii i Siedmiogrodzie od XVII do po- 8.04.2019
czątku XIX wieku w świetle źródeł rumuńskich

43

Tadeusz Bystrzak
Prowadzenie – mgr inż.
Waldemar Wiglusz

Prezentacja publikacji o Teodorze Talowskim 15.05.2019

44

mgr Natalia Tarkowska
Prowadzenie – dr hab.
Tomasz Pudłocki

Utopijna Rzeczpospolita Kosowska – lecznica
doktora Apolinarego Tarnawskiego w Kosowie 17.05.2019
Huculskim na Pokuciu

45

prof. dr Andrew K. Wise
Prowadzenie – dr hab.
Tomasz Pudłocki

Maryla Lednicka (1893–1947): A Forgotten
18.05.2019
Polish Artist

46

prof. dr hab. Michał
Parczewski

Spór o interpretację historyczną cmentarzy12.06.2019
ska starowęgierskiego z IX–X w. w Przemyślu

47

dr Tomasz Zając
Prowadzenie – dr hab.
Tomasz Pudłocki

Przemyśl lat 1939–1945 w fotografii

48

dr hab. Tomasz Pudłocki
Prowadzenie – mgr Żaneta
Niedbała

W cieniu katedr i śladami heretyków. Wyprawa
9.09.2019
do Langwedocji

19.03.2019

6.09.2019
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49

dr hab. Tomasz Pudłocki
Prowadzenie – mgr Jakub
Kubica i prof. dr Richard
Butterwick-Pawlikowski

Coexistence and its end in Galicia. The case of
Przemyśl. Wykład dla studentów i wykładowców
Kolegium Europejskiego w Warszawie. Oprowadzanie: mgr Karol Kicman – po forcie Salis-Soglio 24.09.2019
w Siedliskach, mgr Marek Świdrak – po głównych
zabytkach miasta, a dr Lucjan Fac – po wystawach
Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej.

50

mgr Żaneta Niedbała
Prowadzenie – dr hab.
Tomasz Pudłocki, prof. UJ

Przez dziurkę od klucza. Życie codzienne i towarzyskie w krasiczyńskim zamku w latach 4.10.2019
1835–1944

51

mgr Jacek M. Hołub
Prowadzenie – dr hab.
Tomasz Pudłocki, prof. UJ

Mieszkańcy Jarosławia w okresie międzywo- 18.10.2019
jennym
Ostatni dzień konferencji Postwar Continuity
and New Challenges in the Aftermath of the
Habsburg and Ottoman Empires, 1918–1923.
Prelegenci: prof. dr Konstantinos Raptis, Defending Christianity and Social Order at the
end and in the aftermath of the First World
War: Discourse and Polemics in the Austrian
Catholic Conservative Press; mgr Cody James
Inglis, Of Saccharine and Cigarettes: Smuggling on the Moravian and Lower Austrian
Frontier, 1915–1930; mgr Christopher Wendt,
Confronting the Post–War (State) Paradox:
How to Do More with Less in (German–)Aus- 26.10.2019
trian Tyrol; dr Tamás Révész, The forgotten
revolution. Popular violence in the territory of
the Hungarian Kingdom during the Autumn of
1918; mgr Julia A. Bavouzet, Looking for the
Third Way. Hungary in the Afterwar Turmoil.
Dr Paul Miller – prezentacja publikacji: Embers of Empire. Continuity and Rupture in the
Habsburg Successor States after 1918, ed. by
Paul Miller and Claire Morelon, New York –
Oxford 2019. Prezentacja publikacji o I wojnie
światowej z Chorwacji, Słowenii i Serbii – mgr
Petar Bagarić.
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ks. mgr płk Jerzy Mokrauz
Prowadzenie – mgr Marcin
Marynowski

Prawosławni w Przemyślu: historia i współ- 8.11.2019
czesność

54

prof. dr hab. Michał
Parczewski

Dwie zagadki archeologiczne ze Stubna: wielki 12.11.2019
kurhan i nowożytna warownia

55

dr hab. Tomasz Pudłocki,
prof. UJ
Prowadzenie – mgr Renata
Pobidyńska

NGO’s as partners in the educational programs. The example of TPN – szkolenie dla 18.11.2019
nauczycieli z Chorwacji, Rumunii i Portugalii
w ramach programu Erasmus+
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56

Cz. 1 sesji Centrum światów jest tutaj. Prelegenci: dr hab. Tomasz Pudłocki, prof. UJ,
Razem, osobno, czy obok siebie? ŚrodowiProwadzenie – dr hab.
sko inteligencji Przemyśla około roku 1900;
Jadwiga Sawicka, prof. UR, dr Katarzyna Trzeciak, Siła „literatu14.12.2019
dr hab. Tomasz Pudłocki,
ry mniejszej”: strategie pisarskie wobec
prof. UJ
hierarchii kulturowych i geograficznych;
dr hab. Andrzej Juszczyk, Język, który dzieli/
łączy. Różnojęzyczność a wielokulturowość
Przemyśla

57

mgr Marcin Marynowski
Prowadzenie – dr hab.
Tomasz Pudłocki, prof. UJ

Raz na wozie, raz pod wozem. Polscy kupcy na
mołdawskich szlakach handlowych. Promocja
„Rocznika Przemyskiego. Historia” tom 55, 16.12.2019
z. 1 – prezentacja periodyku dr hab. Tomasz
Pudłocki, prof. UJ.
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prof. dr hab. Krzysztof
Kaczmarski
Prowadzenie – dr hab.
Tomasz Pudłocki, prof. UJ

Armia Polska we Francji 1917–1919. Promocja „Rocznika Przemyskiego. Historia” tom 55.
z. 3 “For Your Freedom and Ours”. Polonia
8.01.2020
and the Struggle for Polish Independence, red.
A.K. Wise i T. Pudłocki – prezentacja periodyku dr hab. Tomasz Pudłocki, prof. UJ.

59

mgr Łukasz Chrobak
Prowadzenie – dr hab.
Tomasz Pudłocki, prof. UJ

Dumy i dumki..., czyli prawdziwa opowieść
9.01.2020
o Wokulskim z guberni kijowskiej

60

dr hab. prof. UJ Tomasz
Pudłocki
Prowadzenie – mgr Marcin
Marynowski

Ciało jako wyzwanie dla Europejczyków w XIX
20.02.2020
w.

61

62

mgr Magda Arsenicz
Prowadzenie – dr hab.
Tomasz Pudłocki, prof. UJ
mgr Wojciech Micygała
Prowadzenie – dr hab.
Tomasz Pudłocki, prof. UJ

Działalność grona konserwatorów zabytków
7.05.2020
w Galicji Wschodniej w okresie 1888–1914
Nauczyciele wychowania fizycznego w krakowskich państwowych szkołach średnich 5.06.2020
w okresie międzywojennym

63

mgr Petar Bagarić
Prowadzenie – dr hab.
Tomasz Pudłocki, prof. UJ

Granice Chorwacji w latach 1945–2020

64

mgr inż. Waldemar
Wiglusz, mgr Magdalena
Betleja, mgr Krystyna
Maresch-Knapek
Prowadzenie – mgr
Waldemar Rataj

Prezentacja osiągnięć Towarzystwa Przyjaciół
Nauk, Towarzystwa Muzycznego oraz Teatru 15.07.2020
„Fredreum” w Przemyślu

5.06.2020
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dr hab. Tomasz Pudłocki,
prof. UJ, mgr Marcin
Marynowski
Prowadzenie – mgr inż.
Waldemar Wiglusz
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Polska polityka zagraniczna 1920–1921; Bitwa
Warszawska w ocenie rumuńskich i polskich
mężów stanu w rumuńskojęzycznym wyda31.08.2020
niu z 1934 roku książki Vicontele d’Abernona „Osiemnasta decydująca bitwa w dziejach
świata”

Frekwencja na spotkaniach w siedzibie TPN wahała się od 8–10 osób do nawet
42–45, była zatem bardzo zróżnicowana i uzależniona od wielu różnych czynników. Nowością w omawianej kadencji Zarządu były wykłady anglojęzyczne
wygłaszane dla konkretnych grup odbiorców albo dla chętnych mieszkańców
Przemyśla, zarówno przez miejscowych członków TPN, jak i zagranicznych.
Znacznie zwiększyła się też liczba prelegentów zagranicznych z różnych krajów,
którzy prezentowali wyniki swoich badań w TPN.
Pod koniec sierpnia 2020 r. TPN otrzymało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na organizację cyklu prelekcji
Czerpiąc przykłady z życia najlepszych. Kościół rzymskokatolicki w Przemyślu
i na Podkarpaciu jako animator patriotyzmu, kultury i nauki w XX wieku w okresie
wrzesień – listopad 2020 r.
Współpraca z instytucjami i organizacjami
Wyrazem bardzo dobrej współpracy TPN z wszystkimi stowarzyszeniami
i instytucjami z Przemyśla a także innych miast, były liczne spotkania naukowe,
uroczystości i wydarzenia, w które zaangażowane było Towarzystwo Przyjaciół
Nauk w Przemyślu. Wymienione przykłady inicjatyw odbywały się najczęściej
poza siedzibą TPN. Skierowane były do szerokiego grona odbiorców, w tym do
młodzieży. Wykaz przedsięwzięć i wydarzeń, w które zaangażowane było Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu w okresie od marca 2017 do końca sierpnia
2020 r., obejmuje:
2017
 Szkoła Podstawowa nr 15 w Przemyślu i Przemyska Biblioteka Publiczna
im. I. Krasickiego w Przemyślu – Konkurs historyczny „Twierdza Przemyśl”.
Organizatorzy: dr Lucjan Fac, dr Marcin Duma, mgr inż. Grzegorz Poznański,
dr Maciej Waltoś (16.03.2017, 23.03.2017).
 „Przemyśl moje miasto. Przemyskie place, ulice i kamienice” (06.04.2017).
 Refektarz klasztoru oo. Franciszkanów – OFM (Reformatów) – uroczystość wręczenia Honorowego Członkostwa TPN ks. dr. Tadeuszowi Śliwie przez prezesa mgr. inż. Waldemara Wiglusza. Wykład ks. dra Śliwy
pt. Ksiądz Michał Kuziemski – ostatni biskup chełmski (1868–1871).

240

MARCIN MARYNOWSKI, TOMASZ PUDŁOCKI

Prowadzenie o. mgr Tadeusz Pawłowicz OFM i dr hab. Tomasz Pudłocki
(29.04.2017).
 Muzeum Historyczne w Sanoku – IV Panel historyczny: Prawem i lewem po ziemi sanockiej i przemyskiej. Bieszczady i Pogórza w epoce
staropolskiej. Prelegenci: prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec, Znad
Temeszu nad San? Skąd mogli przybyć bracia Piotr i Paweł z Węgier?;
dr Grzegorz Klebowicz, Z dziejów kultu świętych w ziemi sanockiej
w XV–XVIII w.; mgr Bogumił Bajda, In vino falsitas – napoje alkoholowe w dawnej Polsce; dr hab. Robert Lipelt, Wójtostwa starostwa
sanockiego i krośnieńskiego w świetle lustracji królewskiej z 1765 r.;
mgr Jacek Drozd, Działania korpusu kozackiego w ziemi przemyskiej
podczas najazdu Jerzego II Rakoczego w 1657 r.; mgr Łukasz Bajda,
Potomkowie rodzin szlacheckich ziemi sanockiej w XIX i XX w. Partnerzy: Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Muzeum Historyczne
w Sanoku, Stowarzyszenie Rozwoju Wetliny i Okolic oraz Koło Przewodników PTTK w Sanoku przy Oddziale PTTK „Ziemia Sanocka”.
Organizator: mgr Łukasz Bajda (06.05.2017).
 Światowe Dni Turystyki w Przemyślu (1.10.2017).
 Archiwum Państwowe w Przemyślu – wystawa z okazji 100. rocznicy
likwidacji I, II, III Brygady Legionów Polskich. Wręczenie Honorowego
Członka TPN p. Leszkowi Marianowi Włodkowi przez prezesa mgra inż.
Waldemara Wiglusza (25.10.2017).
 Cmentarz Główny w Przemyślu – wspólne palenie zniczy na mogiłach
członków Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Oprowadzanie po nekropolii: dr
hab. Tomasz Pudłocki, ks. mgr Marek Wojnarowski (28.10.2017).
 Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Medyckiej – uroczystości jubileuszu
dziesięciolecia towarzystwa. Prelekcję wygłosił mgr inż. Tadeusz Misiak pt. Przemiany środowiska przyrodniczego okolic Medyki na przestrzeni wieków. Na uroczystościach nasze Towarzystwo reprezentowali
prezes mgr inż. Waldemar Wiglusz i mgr inż. Grzegorz Poznański
(11.11.2017).
 Muzeum Archidiecezjalne im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Przemyślu, klasztor oo. Franciszkanów – OFM (Reformatów) – uroczystości
czterdziestolecia parafii św. Antoniego w Przemyślu. Wernisaż wystawy
„Skarby klasztoru oo. Franciszkanów-Reformatów OFM w Przemyślu”
(muzeum). Sesja popularno-naukowa pt. Deus meus et omnia – z dziejów
klasztoru i parafii oo. Franciszkanów-Reformatów OFM w Przemyślu
(refektarz klasztorny). Prelegenci: dr Lucjan Fac, Rok 1672; dr hab. Tomasz Pudłocki, „Celem usprawnienia posług duszpasterskich na terenie
miasta Przemyśla…” – rys działalności przemyskiej parafii św. Antoniego
(1977–2017); mgr Teresa Lachowicz, Czynna obecność Franciszkańskiego
Zakonu Świeckich w historii Kościoła oraz udział miejscowej wspólnoty
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świeckich franciszkanów w życiu parafii oo. Franciszkanów-Reformatów
w Przemyślu. Prowadzenie: o. Tadeusz Pawłowicz (proboszcz parafii)
i o. Cyprian Mazurek (gwardian klasztoru). Uroczysta msza św. w kościele św. Antoniego pod przewodnictwem o. prowincjała Jacka Komana
OFM (18.11.2017); uroczysta msza św. w kościele św. Antoniego na
zakończenie uroczystości, którą odprawił ks. abp Adam Szal, Metropolita Przemyski, w asyście Prowincjała Jacka Komana i innych księży.
Partnerzy: klasztor i parafia oo. Franciszkanów – OFM (Reformatów)
pw. św. Antoniego w Przemyślu, TPN, Muzeum Archidiecezjalne im. św.
Józefa Sebastiana Pelczara w Przemyślu. Organizatorzy: o. mgr Tadeusz
Pawłowicz, o. mgr Cyprian Mazurek, ks. mgr Marek Wojnarowski, dr
hab. Tomasz Pudłocki (18–19.11.2017).
2018
 Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia – dr Marta Trojanowska, wykład
Godła Polski, Litwy i Rusi na pieczęci Rządu Narodowego i na kresowych
wizerunkach Matki Boskiej pod koniec XIX w. oraz pierwszej połowie XX
w. (25.01.2018).
 I LO im. J. Słowackiego w Przemyślu – dr hab. Tomasz Pudłocki, wykład
Restless Time. Post-1945 migration in Europe. Prelekcja dla licealistów
i studentów Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and
Societies Wydziału Historycznego UJ (15.02.2018).
 Szkoła Podstawowa nr 15 w Przemyślu i Przemyska Biblioteka Publiczna
im. I. Krasickiego w Przemyślu – Konkurs historyczny „Twierdza Przemyśl”. Organizatorzy: dr Lucjan Fac, dr Marcin Duma, mgr inż. Grzegorz
Poznański, dr Maciej Waltoś (13.03.2018, 20.03.2018).
 Ratusz w Brzozowie – V Panel historyczny: Prawem i lewem po ziemi
sanockiej i przemyskiej Bieszczady i Pogórza w epoce staropolskiej. Wykładowcy: ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec, Z dziejów sanktuarium
i kultu Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej; Marian Kozłowski, Krzysztof
Bajrasz, Konfederacja barska na ziemi sanockiej; dr Łukasz Bajda, Zamki
w dolinie Hoczewski, czyli kilka słów o siedziskach szlachty sanockie;
Bogumił Bajda, Memoryał generalny. O wyposażeniu kuchni i spiżarni
szlacheckiej. Partnerzy: Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu oraz
Koło Przewodników PTTK w Sanoku przy Oddziale PTTK „Ziemia Sanocka”. Organizator: dr Łukasz Bajda (4.04.2018).
 Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia w Jarosławiu – dr hab. Tomasz
Pudłocki, wykład Kręte drogi wywalczonej Niepodległości – polskie dylematy, 1918–1923. Wycieczka członków TPN do Jarosławia, po którym
oprowadzał mgr Jacek M. Hołub (13.09.2018).

242

MARCIN MARYNOWSKI, TOMASZ PUDŁOCKI

 Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Medyckiej, Medyka – dr hab. Tomasz
Pudłocki, wykład pt. Polskie drogi do niepodległości 1914–1918. Prowadzenie: mgr Bartosz Jakubowski (14.09.2018).
 Muzeum Archidiecezjalne im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara w Przemyślu – sesja naukowa pt. Ksiądz dr Jan Kwolek – humanista, kolekcjoner
i społecznik – w 60-lecie śmierci. Prelegenci: ks. dr Marcin Kapłon,
Ksiądz dr Jan Kwolek i jego zasługi dla archiwistyki kościelnej; ks. prof.
dr hab. Józef Wołczański, Korespondencja ks. prof. Jana Fijałka z ks. dr.
Janem Kwolkiem; dr hab. Tomasz Pudłocki, Ks. dr Jan Kwolek w życiu
naukowym i kulturalnym Przemyśla; lic. Sylwia Niedźwiedź, Grafiki
z kolekcji ks. dr. Jana Kwolka. Prowadzenie sesji: ks. Marek Wojnarowski. Sesja towarzyszyła wystawie „Exlibrisy patriotyczne z kolekcji ks.
dr. Jana Kwolka” – kuratorzy: ks. M. Wojnarowski, Bożena i Wiesław
Skibińscy (15.09.2018).
 Daemen College, Amherst, NY w USA – Symposium on Polonia and
the Struggle for Polish Independence, Daemen College, Amherst, NY
w USA. Prelegenci: mgr Maria Juczewska, Saved from Overseas: Contribution of General Haller’s Army to the Independence of Poland; dr
Anitta Maksymowicz, Agnes Wisla’s and Polish Women’s Activity for
Polish Veterans in the U.S.A. and in Europe (1917–1939); dr hab. Tomasz
Pudłocki, History Seen from Below: Americans for Poland at the End of
World War I (Eric P. Kelly, Charles Phillips and Edith Cullis-Williams);
prof. dr Joseph T. Hapak, Buffalo Polonia and the Polish Army Camp at
Niagara-on-the-Lake, Ontario; mgr Carl Bucki, Response on the Home
Front: How Buffalo’s Polish Community Supported the Allied Cause
during World War I; prof. dr Andrew Kier Wise, Dr. Francis Fronczak
(1874-1955) and Polish Independence; prof. dr Penny Messinger, Buffalo’s Americanization Campaign during World War I; mgr Marcel Radosław Garboś, Polonia on the Dnipro: Kyiv’s Polish Elites and Visions
of Nationhood and Southeastern Expansion through War, Revolution,
and Reconstruction, 1905–1926; mgr Nora Butkovich, Creating a Polish
Olympia: Understanding Zofia Stryjeńska’s Polish Inclusivity in Pascha. Wykład plenarny: prof. dr James Pula, The „Fourth Partition” and
the Restoration of Polish Independence. Partnerzy: Daemen College,
TPN. Organizatorzy: prof. dr Andrew K. Wise i dr hab. Tomasz Pudłocki
(22.09.2018)3.
 I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu
– sympozjum naukowe pt. Poprzez walkę i codzienny trud – Polacy
3
Materiały z sesji zostały opublikowane w tomie: „Rocznik Przemyski. History”, vol. 55, 2019,
issue 3 (23): “For Your Freedom and Ours”: Polonia and the Struggle for Polish Independence,
red. T. Pudłocki, A.K. Wise.
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a niepodległość w czasie I wojny światowej. Prelegenci: dr Lucjan Fac,
Działania zbrojne na terenie Ziemi Przemyskiej w okresie 1918–1919; dr
Arkadiusz S. Więch, Prowincja galicyjska wobec odzyskania przez Polskę
niepodległości; dr hab. Tomasz Pudłocki, Niejednoznaczne drogi polskiej
niepodległości. Partnerzy: I LO im. J. Słowackiego w Przemyślu, TPN,
Instytut Historii UJ. Organizatorzy: dr hab. Tomasz Pudłocki, mgr Tomasz
Dziumak (25.09.2018).
 Archiwum Państwowe w Przemyślu – wystawa pt. „Stulecie niepodległości
Polski pod jabłonią. Stare odmiany jabłoni – biologia, historia i tradycja”.
Wykłady: mgr inż. Grzegorz Poznański, Stulecie niepodległości Polski pod
jabłonią. Stare odmiany jabłoni – biologia, historia i tradycja; mgr Daniel
Nowak, Sposoby ewidencji użytków zielonych w austriackich katastrach
gruntownych na terenie Galicji, prelekcja uczniów Zespołu Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu 100 przepisów z jabłka
na stulecie Polski. Partnerzy: Archiwum Państwowe w Przemyślu, TPN,
Zespołu Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu
(28.09.2018).
 Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego w Przemyślu –
konferencja naukowa pt. 1918: Polskie drogi do niepodległości – Przemyśl,
Galicja, Polska. Prelegenci: dr hab. Konrad Wnęk, Lwów w latach 19001939: obszar i ludność; ks. prof. dr hab. Józef Wołczański, Uniwersytet
Lwowski w obliczu narodzin II Rzeczypospolitej; dr hab. Maria Stinia, Uniwersytet Jagielloński wobec niepodległości Polski; dr Arkadiusz S. Więch,
Prowincja galicyjska wobec odzyskania przez Polskę niepodległości; dr
Daniel Reniszewski, Rola elit małego miasta galicyjskiego w dążeniu do
niepodległej Polski; mgr Łukasz Chrobak, Arystokracja galicyjska i jej
udział w budowie podstaw gospodarki przyszłej niepodległej Polski, dr
Marta Trojanowska, Motywy patriotyczne na dzwonach z odlewni Felczyńskich w Przemyślu i Kałuszu; ks. dr Marcin Kapłon, Przemyskie środowisko
księży rzymskokatolickich wobec odzyskania przez Polskę niepodległości;
mgr Adam Szczupak, Polityka państwa polskiego wobec Kościoła greckokatolickiego w latach 1918–1919 na przykładzie eparchii przemyskiej; dr hab.
Tomasz Pudłocki, Między lojalizmem a patriotyzmem – szkolnictwo średnie
Przemyśla w okresie Wielkiej Wojny; mgr Wojciech Micygała, Obraz I wojny
światowej w podręcznikach do szkoły średniej; dr Lucjan Fac, Działania
militarne w rejonie Przemyśla od listopada 1918 r. do stycznia 1919 r.; mgr
Ewa Nizińska, Sambor w okresie walk polsko-ukraińskich 1918–1919; mgr
Dariusz Janota, Codzienność w niecodzienności – Dziennik Władysława
Sapiehy z okresu walk o Lwów, 1918–1919; mgr Wiktor Węglewicz, Polacy
w obozach dla jeńców i internowanych w Zachodnioukraińskiej Republice Ludowej (listopad 1918 – maj 1919). Partnerzy: Przemyska Biblioteka
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Publiczna im. Ignacego Krasickiego w Przemyślu, TPN. Organizatorzy: mgr
Łukasz Chrobak, dr hab. Tomasz Pudłocki, dr Maciej Waltoś (29.10.2018)4.
 Gminne Centrum Kultury w Medyce – ks. dr Marcin Kapłon, wykład
Przemyskie środowisko księży rzymskokatolickich wobec odzyskania
niepodległości; dr Tomasz Zając, Fortyfikacje Twierdzy Przemyśl; dr Lucjan Fac, Działania militarne w rejonie Przemyśla i Lwowa od listopada
1918 do stycznia 1919 r. Partnerzy: GCK w Medyce, Stowarzyszenie
Przyjaciół Ziemi Medyckiej, TPN. Organizator mgr Mariusz Gumienny
(18.11.2018).
 Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej – obchody 550-lecia parlamentaryzmu Rzeczypospolitej 1468–2018. Konferencja Przedstawiciele ziemi
przemyskiej w życiu parlamentarnym Rzeczypospolitej. Prelegenci: prof. dr
hab. Zbigniew Rau, Znaczenie siedemnastowiecznej myśli politycznej dla
tożsamości narodowej Polaków; dr Marek Tracz-Tryniecki, Udział Andrzeja Maksymiliana Fredry na pierwszym sejmie 1652 r. w świetle ostatnich
badań; dr Lucjan Fac, Ziemia przemyska w strukturach Rzeczypospolitej
XVII w.; mgr Justyna Gałuszka, Aktywność parlamentarna przedstawicieli
rodziny Herburtów; dr Jan Musiał, Myśl polityczna Stanisława Orzechowskiego, dr Andrzej Król, Sejmiki przedsejmowe w Sądowej Wiszni w XVII
w.; dr hab. Wiesław Bondyra, Reprezentacja parlamentarna ziemi przemyskiej w czasach saskich; dr hab. Adam Perłakowski, Parlamentaryzm
epoki stanisławowskiej – nowa jakość czy twórcza kontynuacja? Partnerzy:
Kancelaria Marszałka Sejmu RP, Kancelaria Marszałka Senatu RP, MNZP,
TPN (25.11.2018).
 I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu – sympozjum naukowe Doświadczenia Polaków na przednówku Niepodległości. Prelegenci: dr Kamil Ruszała, Uchodźcy wojenni z Galicji podczas
I wojny światowej; mgr Tomasz Kuźmiek, Kultura Przemyśla na progu
niepodległości na przykładzie działalności Towarzystwa Dramatycznego
im. Aleksandra Fredry; dr Arkadiusz S. Więch, Aprowizacja mieszkańców
prowincji galicyjskiej podczas Wielkiej Wojny; dr hab. Tomasz Pudłocki,
Rola Polonii w odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Prowadzenie: mgr
Tomasz Dziumak. Partnerzy: I LO im. J. Słowackiego w Przemyślu, TPN,
Instytut Historii UJ. Organizatorzy: dr hab. Tomasz Pudłocki, mgr Tomasz
Dziumak (5.12.2018).
 IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Colloquia Russica Ruś
a Polska (X–XIV w.). Partnerzy: Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego, TPN,
4
Materiały znalazły się w publikacji: „Rocznik Przemyski Historia”, t. 55, 2019, z. 4 (24): Przemyśl i Galicja Wschodnia w okresie kształtowania się granic II Rzeczypospolitej, red. Ł. Chrobak,
T. Pudłocki.
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Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli. Organizatorzy: dr Vitaliy
Nagirny, dr hab. Tomasz Pudłocki. (5–8.12.2018)5.
 Technikum nr 8 im. Abpa I. Tokarczuka w Przemyślu – dr hab. Tomasz
Pudłocki, wykład pt. Wincenta Tarnawska w służbie niepodległości Polski.
Organizator: mgr Agnieszka Dyrda (10.12.2018).
5
5 XII 2018 r. w Przemyskiej Bibliotece Publicznej wykłady mieli: prof. dr hab. Hieronim Grala,
Z Carogrodem w tle. Czy istniał bizantyński kontekst stosunków polsko-ruskich w XII–XIV ww.?, dr Сцяпан
Цемушаў, Тэрытарыяльныя трансфармацыі на руска-польскім памежжы ў канцы X – першай
палове XI ст., dr Артем Папакін, Importy czy łupy z Rusi? Problem pochodzenia „wielkopolskich”
hełmów X – początku XI wieku, mgr Marek Mika, ...в пустъıню межю Лѧхъı и Чехъı...”, czyli gdzie
zmarł wielki książę kijowski Światopełk Włodzimierzowicz?, dr Simon Malmenvall, The Image of the
„Polish Foreigner” in the Sources on Boris and Gleb, dr Андрій Носенко, Чи могли сини Ізяслава
Ярославовича перебувати в землях Пястів впродовж 1068–1069 рр.?, mgr Andrzej Koperski, Wczesnośredniowieczne krzyżyki z Przemyśla – znaki chrześcijaństwa na styku Wschodu i Zachodu. 6 XII 2018
r. w Przemyskiej Bibliotece Publicznej wykłady mieli: mgr Ірина Тимар, Участь половців у конфліктах
Ростиславичів із П’ястами (кінець ХІ – перша третина ХІІ ст.), dr Marius Ščavinskas, Балтcкие
воины в контексте русско-польских отношений в ХІ–ХІІ вв., dr Катерина Валентирова, Клинкова
зброя у дзеркалі русько-польських міжкультурних зв’язків ХІ–ХІІІ століть, lic. Arkadiusz Siwko,
Między Dnieprem, Prypecią i Wisłą: księstwo turowskie na międzynarodowych szlakach handlowych,
dr Алег Дзярновіч, Хто будаваўмураваны храму Мінску? Дапытання сувязей паміж Полацкай
зямлёйі Польшчай у ХІІ ст., mgr Radosław Liwoch, Polonika na wschód od Polski. Przykłady zabytków
z XI–XIII wieku. Popołudniu w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli wykłady mieli: prof. dr hab.
Aлександр Мусин, Польша Пястови Русь Рюриковичей: неизбежность невозможных сравнений,
prof. dr hab. Игорь Данилевский, Образ поляков в древнерусской домонгольской литературе, dr
Дмитрий Добровольский, Христиане или латинники: религиозный аспект восприятияполяков
древнерусскими книжниками XI–XIII вв., mgr Мария Лавренченко, Титулатураи топонимические
эпитеты русских и польских источников XI–XIII вв., mgr Василий Матвеев, Керамические мозаики
в декоре полов храмов Руси и Польши в XI–XIII вв., dr hab. Mariusz Bartnicki, Pogranicze polsko-ruskie
i jego mieszkańcy w przekazach historiograficznych XII i XIII wieku, dr hab. Aleksandra Sulikowska-Bełczowska, Wspólna tradycja. Kult Bogurodzicy i ikonografia maryjna na Rusi i w Polsce między X
a XIV wiekiem. 7 XII 2018 r. w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli wykłady mieli: prof. dr
hab. Ігор Скочиляс, Od „symfonii” bizantyjskiej do zachodniego „ius patronatus”: Powstanie struktur
organizacyjnych Kościoła łacińskiego na ziemiach ruskich Królestwa polskiego w XIV w., mgr Піліп
Падбярозкін, Хрысціянскія князі і духоўныя ордэны: агульнае і рознае ва ўзаемаадносінах полацкага
князя Уладзіміра і мазавецкага князя Конрада з нямецкімі рыцарамі ў Лівоніі і Прусіі (першая
палова XIII стагоддзя), dr Norbert Mika, Próby pozyskania przez księcia czernihowskiego Michała
Wsiewołodowicza militarnej pomocy na Zachodzie przeciwko Tatarom w latach 1239–1245, prof. dr hab.
Дюра Гарди, Князь Ростислав Михайлович на польській землі, prof. dr hab. Олександр Головко,
Мазовецьке князівство в політиці галицько-волинських Романовичів (40-ві – перша половина
50-х рр. ХІІІ ст.), mgr Діана Бугай, „И бѧшеть Ворота прошли”: про битву руських і польських
військ 17 червня 1266, mgr Віталій Ляска, „НАРѢЧАХҮТЬСѦ ВОРОТА”: у пошуках місця битви
1266 р. між військами Шварна Даниловича та Болеслава Сором’язливого, doc. dr hab. Алексей
Мартынюк, Русь и Польша на Эбсторфской карте XIII века: к вопросу о механизме „ментальной
картографии” Средневековья, dr Ілля Паршин, Впливмору та голоду на перебіг русько-польських
конфліктів XIІ–XIV століть, doc. dr hab. Андрій Федорук, Чому руські й польські війська не взяли
участів битві під Мюльдорфом (28 вересня 1322 р.)?, dr Тимур Горбач, Чи галицько-волинське
рицарство брало участь у польсько-орденській війні 1327–1332 рр.?, mgr Marcin A. Klemenski,
Przywilej Kazimierza Wielkiego o wolnym handlu z Rusią dla Świdnicy z 1345 r., dr Андрій Стасюк,
Францисканціу контексті руської політики Казимира ІІІ. 8 XII 2018 r. obrady odbyły się w TPN
(zob. w tabeli nr 1 szczegółowy spis prelegentów). Gości po zabytkach Przemyśla oprowadzał dr hab.
Tomasz Pudłocki, po zamku w Krasiczynie – dyrektor mgr Magdalena Ziemska, a po pozostałości budowli
sakralnych z czasów ruskich w podziemiach Bazyliki Archikatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny i św. Jana Chrzciciela – mgr Edyta Marek.
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 Restauracja C.K. Monarchia w Przemyślu – odtworzenie audycji Polskiego
Radia 2: „Stefan Grabiński – pisarz, który wprowadził grozę na kolei”.
Wprowadzenie: mgr inż. Waldemar Wiglusz (11.12.2018).
2019
 Szkoła Podstawowa nr 15 w Przemyślu i Przemyska Biblioteka Publiczna
im. I. Krasickiego w Przemyślu – Konkurs historyczny „Twierdza Przemyśl”.
Organizatorzy: dr Lucjan Fac, dr Marcin Duma, mgr inż. Grzegorz Poznański,
dr Maciej Waltoś (15.03.2019, 22.03.2019).
 I LO im. J. Słowackiego w Przemyślu – warsztaty dla młodzieży „Polish-Hungarian rapprochement. Between politics, culture and everyday life”.
Prelegenci: dr hab. Tomasz Pudłocki, Headlines of Hungarian-Polish history:
the chosen aspects; mgr Gellért Ernő Marton, Transylvania at the crossroads
between Poland and Hungary (16-17th centuries); dr Kamil Ruszała, Running
away towards the south: War Refugees from Galicia in Hungary during WW1;
prof. dr Sean Martin, Habsburg Jews in the Twentieth Century. Partnerzy:
Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Studies in Central and Eastern
Europe: Histories, Cultures and Societies UJ, I LO, TPN. Organizatorzy: mgr
Gellert E. Marton, dr hab. Tomasz Pudłocki (18.03.2019).
 I LO im. J. Słowackiego w Przemyślu – Dzień Języków Obcych w I LO. Program:
dr hab. Tomasz Pudłocki, wykład pt. Władysław Tarnawski – scholar, translator,
politician. Nadanie salom 58 i 59 imienia prof. Władysława Tarnawskiego. Przedstawienia teatralne i konkursy dla młodzieży. Partnerzy: I LO, TPN. Organizatorzy:
mgr Tomasz Dziumak, mgr Renata Pobidyńska, mgr Agnieszka Górka (1.04.2019).
 Przemyska Biblioteka Publiczna im. I. Krasickiego w Przemyślu – konferencja
Archiwa, biblioteki, kolekcje na terenie Galicji w latach 1772–1918. Prelegenci:
dr Andrij Stasiuk, Halickie cerkiewne starodruki od XVII do pocz. XX wieku; dr
Ewa Grin-Piszczek, Kolekcja Heleny Dąbczańskiej (1863–1956) w Archiwum Państwowym w Przemyślu; dr Daniel Reniszewski, Biblioteka Potockich w Tulczynie;
dr Izabela Wodzińska, Zapisane w babcinym zeszycie. Receptury kulinarne jako
źródło do badań nad pożywieniem mieszkańców dawnej Puszczy Sandomierskiej;
dr Arkadiusz S. Więch, Próby uporządkowania archiwów miejskich na prowincji
galicyjskiej w 2 poł. XIX wieku; dr Adam Świątek, Nieznane prace Mariana Tyrowicza o historii Ukraińców w Galicji ze zbiorów Archiwum Nauki PAN i PAU
w Krakowie; mgr Krzysztof Haptaś, Biblioteki i księgozbiory prywatne w Mielcu
doby zaborów. Zarys zagadnienia; dr Krystyna Samsonowska, Biblioteki żydowskie na terenie Galicji; dr Wiktoria Kudela-Świątek, Niepublikowane pamiętniki
lwowian zgromadzone po II wojnie światowej we wrocławskim Ossolineum; mgr
Daniel Nowak, Źródła do dziejów gospodarczych prowincji galicyjskiej w zbiorach
archiwów lwowskich; mgr Radosław Liwoch, Zaginiona kolekcja archeologiczna
z zamku w Podhorcach; dr Adam Górski, Dokumenty cechowe z Żółkwi w Archiwum
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OO. Dominikanów w Krakowie; mgr Adam Szczupak, Biblioteka greckokatolickiej
kapituły katedralnej w Przemyślu – zarys dziejów do 1918 roku; dr Vitaliy Nagirny,
Księgozbiór i archiwum Cieńskich z Czernelicy; mgr Łukasz Chrobak, Archiwa
i dokumenty w badaniach nad dziejami przeworskiej linii ordynackiej książąt Lubomirskich. Partnerzy: Instytut Historii UJ, Przemyska Biblioteka Publiczna im. I.
Krasickiego w Przemyślu, Archiwum Państwowe w Przemyślu, TPN. Organizatorzy: dr Arkadiusz S. Więch, dr Maciej Waltoś (7.05.2019).
 I LO im. J. Słowackiego w Przemyślu – warsztaty anglojęzyczne dla młodzieży „Transylvania – yesterday and today: people, cultures, places”. Prelegenci:
lic. Nóra Szisz, History schoolbooks and the image of Transylvania; dr hab.
Tomasz Pudłocki, Transylvania – traces of memory; mgr Gellért Ernő Marton,
Culture, Ethnicities, Churches and Trade in Transylvania during the 16th
and 17th centuries; mgr Marcin Marynowski, Researching for information
about Polish merchants in Moldova and Transylvania. Prowadzenie: mgr
Renata Pobidyńska. Partnerzy: I LO, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, TPN. Organizatorzy: mgr Gellért Ernő Marton, dr hab. Tomasz
Pudłocki, mgr Renata Pobidyńska (18.04.2019).
 „Piknik Organizacji Pozarządowych”, zorganizowany przez Prezydenta
Miasta Przemyśla oraz Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, na
którym swoje stoisko promocyjne zaprezentowało Towarzystwo Przyjaciół
Nauk w Przemyślu (24.08.2019).
 Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskie – konferencja jubileuszowa z okazji 110-lecia TPN, pt. Tradycja – Innowacyjność – Tożsamość. Przeszłość
i teraźniejszość Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu na tle polskiego
i europejskiego ruchu naukowego (1909–2019) (13.09.2019)6.
 I LO im. J. Słowackiego w Przemyślu – dr hab. Mariusz Chrostek, prof. URz, wykład
Podróże Juliusza Słowackiego – wrażenia, kobiety i nieustające natchnienie. Szkic
biograficzny. Prowadzenie spotkania: dr hab. Tomasz Pudłocki, prof. UJ (4.10.2019).
 Klasztor pw. św. Antoniego Franciszkanów – OFM (Reformatów) w Przemyślu
– konferencja z okazji trzystadziewięćdziesięciolecia obecności Franciszkanów
(Reformatów) w Przemyślu. Prelegenci: mgr Justyna Gałuszka, Barbakan wiary, czyli dlaczego reformaci przybyli do Przemyśla? (w zastępstwie – dr hab.
Tomasz Pudłocki, prof. UJ); dr Lucjan Fac, Początek barbakanu miasta – Andrzej Maksymilian Fredro: polityk i człowiek wiary; dr Lucjan Fac, Barbakan
chrześcijaństwa – o. Krystyn Szykowski jako typ „rycerza kresowego”; dr hab.
Tomasz Pudłocki, prof. UJ, Przekraczanie granic – reformaci i miasto Przemyśl
wobec wojen i totalitaryzmów; mjr Tadeusz Kwolek, Współczesne wyzwania
wojskowe w Przemyślu; ks. mjr Rafał Kaproń, Zaangażowanie Wojska Polskiego
w obronność granic i wiary. Odsłonięcie kopii tablicy nagrobnej Andrzeja Maksymiliana Fredry (korytarz przed zakrystią) – ks. Marek Wojnarowski. Msza św.
6

Zob. szczegółowe omówienie na początku sprawozdania.
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dziękczynna za 390 lat obecności Franciszkanów (Reformatów) w Przemyślu
sprawowana przez ks. M. Wojnarowskiego. Partnerzy: Parafia i Klasztor pw. św.
Antoniego Franciszkanów – OFM (Reformatów) w Przemyślu, TPN oraz Hufiec
Ziemi Przemyskiej. Organizatorzy: o. mgr Tadeusz Pawłowicz, o. mgr Cyprian
Mazurek, dr hab. Tomasz Pudłocki, prof. UJ (5.10.2019).
 Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego – międzynarodowa konferencja Dyplomacja Rusi średniowiecznej X–XVI w. Organizator: dr Vitaliy
Nagirnyy. TPN był partnerem organizacyjnym wydarzenia (9–11.10.2019)7.
 Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum UJ – międzynarodowa konferencja pt. Postwar Continuity and New Challenges in the Aftermath
of the Habsburg and Ottoman Empires, 1918–19238. Trzeci dzień wydarzenia
7
Ze względu na to, że TPN było jedynie partnerem wydarzenia, ale tylko pośrednio zaangażowanym, nie podaje się szczegółowego programu.
8
24 X 2019 r. w Muzeum UJ zaprezentowali się z prelekcjami: prof. dr Leonard V. Smith, The Politics of
Recognition in Peacemaking After the Great War, mgr Miran Marelja, The Protection of Minorities in Europe
After the Great War, prof. dr Christopher Brennan, “Hoch den Kaiser!” – Legitimism and Monarchism in
Early Postwar Austria, prof. dr Martin Bunton, Land Ownership in Occupied Enemy Territory: the case
of British land policies in Palestine, 1917–1920, Jagoda Wierzejska, The Polish and Ukrainian violence
propaganda during and after the war of Eastern Galicia (1918–1919), dr Elisabeth Haid, “Robbery and
Murder”. Conflicts at the Polish–Romanian Border in the Aftermath of the War, prof. dr Ota Konrad, Different
Victories? A Comparison of Collective Violence in Prague in Aftermaths of the WWI and WWII (1918–1920
and 1945), prof. dr Etienne Boisserie, Shaping a new administrative and political apparatus in Slovakia the
early years of the Czechoslovak state: between networks and pragmatism, dr Kathryn Densford, Between
War and Peace, Between States — The Battle for Southern Moravia, 1918–1920, dr Alessandro Volpato, The
Birth of Czechoslovakia between ideals and realpolitik: Masaryk, Beneš and Štefánik in balance between
Italy and France on the international chessboard, prof. dr hab. Milada Polišenská, Diplomacy and National
Identity of Czechoslovakia in the Inter-War Period: Appropriation, Thematisation, Institutionalization and
Sustainability, dr Leonidas Moiras, Ottoman Perceptions of the Greek Great Idea before and after World
War I, dr Lediona Shahollari, Unrecognized Minorities, Contested Categories, and Evading Compulsory
Exchange: The Greek–Turkish Population Exchange and the Case of the Muslim Çam (1921–1926), prof.
dr Kumru Toktamis, Negotiating sovereignty and territory: unlikely alliance of Kurds and Armenians on
the post-Ottoman territories, mgr Karolina Olszowska, The Turkish War of Independence in the work of
Halide Edip Adıvar. 25 X 2019 r. w Collegium Kołłątaja Instytutu Historii UJ wykłady wygłosili: wykład
plenarny prof. dr Gabor Egry, (Post)Habsburg variations. State persistence, continuity and imperial legacies
within the Habsburg successor states, mgr Petar Bagarić, Montenegro in the Context of the Adriatic Question 1918–1921, mgr Edina–Tünde Gál, Orphans within changing frontiers: the State Children’s Homes in
multi-ethnic Transylvania after the Great War, prof. dr hab. Eriks Jekabsons, American Red Cross in Central
and Eastern Europe in 1919–1922: the case of Latvia, mgr Sedat Ulugana, Border discussions between Kurds
and Armenians during the Sevres Treaty (1920–1923), dr Giuseppe Motta, The Brutalization of Political
Struggle. Anti–Jewish Violence in Hungary and Ukraine, dr Kamil Ruszała, Galicia after Galicia? Conflicts
and negotiation of public space after the First World War in Eastern Lesser-Poland, dr hab. Iryna Orlevych,
Ukrainian Greek Catholic Church in 1918–1923: before public and religious challenges, dr hab. Natalia
Kolb, The Greek–Catholic parish clergy in the liberation struggle of the Galician Ukrainians in 1918–1923,
prof. dr Keely Stauter-Halsted, How Galicia became Polish: Constructing Borders in the Post–Imperial
Space, dr hab. Tomasz Pudłocki, prof. UJ, On the crossword of country and science? University Professors
of Neophilologies in Poland, 1918–1923, dr Michal Wilczewski, Civilizing the Countryside: The Internal
Colonization of Rural Poland, 1918–1923, dr Mateusz Drozdowski, Question of identity of the aristocratic
families in the new national states after 1918: example of Habsburg & Hofburg families in Poland, wykład
plenarny – prof. dr hab. Maciej Górny, Where did the post–war politics of memory lead to? East Central
Europe, 1918–1945. W trzeci dzień odbyła się wycieczka do Przemyśla z wybranymi studentami Studies
in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and Societies UJ oraz ostatni panel w siedzibie TPN.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NAUK W PRZEMYŚLU...

249

odbył się w TPN9. Partnerzy: Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Muzeum UJ, TPN. Organizatorzy: mgr Wojciech Micygała, dr hab. Tomasz
Pudłocki, prof. UJ, dr Kamil Ruszała (24–26.10.2019).
 Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej – promocja książki Zenona Harasyma pt.
Tadeusz Rożek – oficer i fotograf (Wrocław 2019). Wykłady towarzyszące: dr
hab. Tomasz Pudłocki, prof. UJ, Tadeusz Rożek – żołnierz i fotograf; lek. Ryszard
Kołakowski – Wojna w przekazie fotograficznym; mgr Katarzyna Kyc, Zbrodnia
katyńska. Prowadzenie – dr hab. Tomasz Pudłocki, prof. UJ. Organizatorzy:
Instytut Pamięci Narodowej oddział w Rzeszowie, TPN, MNZP (12.12.2019).
 Kawiarnia Libera – II część konferencji Centrum światów jest tutaj.
dr Jolanta Czartoryska, Helena Deutsch – nieoczywista feministka na przełomie epok; dr Olga Solarz, „Ta, która oświetla drogę”. O dwóch prekursorkach
wytartych z pamięci Przemyśla: Ołenie Kulczyckiej i Helen Deutsch; Grażyna
Niezgoda, Panna artystycznie uzdolniona… Edukacja artystyczna kobiet na
przełomie XIX i XX wieku. Prowadzenie – dr hab. Tomasz Pudłocki, prof.
UJ. Organizatorzy: Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego,
TPN, Dom Ukraiński w Przemyślu, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, Towarzystwo Ulepszania Miasta (14.12.2019).
2020
 Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej – ks. dr Marcin Kapłon, wykład
Przemyskie środowisko księży rzymskokatolickich wobec odzyskania przez
Polskę niepodległości w ramach promocji „Rocznika Przemyskiego. Historia” tom 55, z. 4 Przemyśl i Galicja Wschodnia w okresie kształtowania się
granic II Rzeczypospolitej. Omówienie publikacji mgr Łukasz Chrobak i dr
hab. Tomasz Pudłocki, prof. UJ. Prowadzenie dr Lucjan Fac (13.02.2020).
 Zamek w Krasiczynie. Prezes mgr inż. Waldemar Wiglusz i wiceprezes dr
hab. Tomasz Pudłocki, prof. UJ mówili o działalności TPN w ramach seminarium Akademii Dziedzictwa Kresów, zorganizowanego przez Fundację
Kolegium Wigierskie i Zamek w Krasiczynie. Prowadzenie mgr Waldemar
Rataj (10.06.2020)
 Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej – promocja książki Arcybiskup Józef
Teodorowicz (1864–1938). Studia i materiały, pod red. ks. Józefa Wołczańskiego. Spotkanie z redaktorem poprowadził dr hab. Tomasz Pudłocki, prof.
UJ (2.07.2020).
 Dom Ukraiński w Przemyślu – dr hab. Tomasz Pudłocki, prof. UJ, wykład
Kulturotwórcza rola nauczycieli gimnazjum ukraińskiego w latach 1895–
1914. Prowadzenie: mgr Liliana Kalinowska (16.07.2020).
9

Zob. wykaz prelegentów w TPN w tabeli nr 1.
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 Refektarz klasztoru oo. Franciszkanów – OFM (Reformatów) – dr Małgorzata Wilgucka, wykład pt. Kalwaria Pacławska. Genius loci. Prowadzenie:
dr hab. Tomasz Pudłocki, prof. UJ (26.08.2020).
 Refektarz klasztoru oo. Franciszkanów – OFM (Reformatów) – mgr Szymon
Wilk, wykład pt. Bernardyni przeworscy na przełomie wieków. Spotkanie
połączone z promocją książki Sz. Wilka pt. In servito pacis et boni. Działalność duszpasterska bernardynów w Przeworsku w latach 1884–1939.
Prowadzenie: mgr Łukasz Chrobak (27.08.2020).
Przyznanie Honorowego Członkostwa
Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu
Podczas kadencji Zarządu TPN 2017–2020, na mocy decyzji Walnego Zebrania Członków TPN, następującym osobom wręczono Honorowe Członkostwo
Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu:
1) ks. dr Tadeusz Śliwa – Członek Honorowy od 2016 roku.
2) Leszek Włodek – Członek Honorowy od 2016 roku.
Zarząd TPN postanowił nadać Honorowe Członkostwo Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu prof. dr hab. Andrzejowi Chwalbie z Uniwersytetu
Jagiellońskiego oraz prof. Marii Wichowej z Uniwersytetu Łódzkiego. Wnioski
o głosowanie w tej sprawie zostały zgłoszone do programu Walnego Zebrania
wyborczego członków Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu i uchwalone
zostały 5 września 2020 roku.
Projekty digitalizacyjne
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu w ostatnich latach realizowało
następujące zadania digitalizacyjne, w których realizację był głównie zaangażowany dr Tomasz Zając:
1. Nowe kolekcje Biblioteki Cyfrowej Towarzystwa Przyjaciół Nauk (30 pozycji
z księgozbioru Biblioteki Naukowej TPN oraz Archiwum Państwowego
w Przemyślu, a także materiały archiwalne Towarzystwa z lat 1863–1939).
2. Nowe zasoby i rozbudowa kolekcji Biblioteki Cyfrowej Towarzystwa Przyjaciół Nauk (54 pozycje „Rocznika Przemyskiego” z lat 1958–2004 z księgozbioru Biblioteki Naukowej TPN w kolekcji „Wydawnictwa własne TPN”).
3. Rozbudowa kolekcji „Wydawnictwa własne TPN” Biblioteki Cyfrowej Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu (42 pozycje „Rocznika Przemyskiego” z lat 2005–2014 z księgozbioru Biblioteki Naukowej TPN). Partnerem
projektu była Przemyska Biblioteka Publiczna.
Wszystkie zdigitalizowane materiały zostały umieszczone na Bibliotece Cyfrowej TPN.
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TPN wobec epidemii koronawirusa
Ostatnie miesiące pracy zarządu zostały częściowo zawieszone w wyniku
pandemii koronawirusa (SARS-CoV-2). Rząd wprowadził obostrzenia w całym
kraju w dniu 12 III 2020 r., co spowodowało, że urzędy, szkoły, wyższe uczelnie,
placówki kultury, itd. zostały zobligowane do zawieszenia działalności i maksymalnego przeniesienia aktywności do internetu. W TPN odwołano walne zebranie
i zaplanowany na 20 marca wykład ks. dra Marcina Koperskiego pt. Kościół i jego
znacząca rola w formowaniu chrześcijanina – katolika oraz w przekształcaniu świata. Widziane oczami kapłana i chrześcijanina w centrum katolicyzmu. Na prośbę
Instytutu Piłsudskiego w Nowym Jorku prof. Pudłocki nagrał wykład o obchodach
Święta Konstytucji 3 Maja w dwudziestoleciu międzywojennym. Był to jedyny
sposób, w jaki Towarzystwo mogło uczcić kolejną rocznicę uchwalenia tego aktu.
Inne plany odwołano, w tym zaplanowaną na 12 maja międzynarodową konferencję
pt. Przy ołtarzu i na polu bitwy. Kapelani wojskowi okresu I wojny światowej10.
Dopiero, kiedy rząd zniósł część obostrzeń, w Towarzystwie zaczęto od 7 maja
urządzać pierwsze zebrania – zarówno w siedzibie TPN, jak i we współpracy z organizacjami i instytucjami zaprzyjaźnionymi. Podczas tych spotkań przestrzegano
zaleceń sanitarnych (maseczki, odległość między siedzącymi, dezynfekcja rąk).
Niestety, wzrost zachorowań w Polsce od połowy lipca spowodował, że wszelkie
inicjatywy trzeba planować bardzo ostrożnie i ograniczyć je do spotkań kilku czy
kilkunastoosobowych.
Podsumowanie
Kadencja Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu w okresie 2017–
2020 charakteryzuje się znaczącymi wydarzeniami, a ostatnie miesiące kadencji
przebiegły w trudnych do przewidzenia okolicznościach.
Za istotne sukcesy należy uznać zorganizowanie udanych, uroczystych obchodów studziesięciolecia założenia Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu,
a także liczne realizacje wydawnicze Wydawnictwa Naukowego TPN, spośród
których wyróżnić należy pierwszy zeszyt anglojęzyczny „Rocznika Przemyskiego”,
jaki ukazał się w historii TPN. Mocną stroną tej kadencji były liczne spotkania
naukowe – prelekcje i wykłady, promocje wydawnictw, konferencje i seminaria,
które odbywały się w siedzibie TPN. Jest to zasługa członków Zarządu i licznych
członków TPN, którzy przygotowywali ciekawe tematy prelekcji, a także gości
10
Konferencja przełożona została na 12 września, ale z powodu wzrostu zachorowań na koronawirusa ostatecznie organizatorzy, tj. dr hab. Tomasz Pudłocki, prof. UJ i o. mgr Cyprian Mazurek
OFM zostali zmuszeni do odwołania i tego terminu. Konferencja miała się odbyć przy współpracy
TPN z Klasztorem św. Antoniego w Przemyślu. Autorzy wyniki swoich badań zaprezentowali w
publikacji Wielka wojna wyzwań duchowych. Kapelani wojskowi na froncie wschodnim 1914–1920,
red. T. Pudłocki, K. Ruszała, Kraków 2020.
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z kraju i zagranicy prezentujących w siedzibie TPN wyniki swoich badań. Duża
liczba interesujących wydarzeń odbyła się także poza murami Towarzystwa. Na
uznanie zasługują też liczne kontakty zagraniczne, które TPN podtrzymywał
z uniwersytetami i instytucjami naukowymi w Europie i USA. Podkreślić należy
dobrą i harmonijną współpracę członków Zarządu TPN pod kierunkiem prezesa
mgr. inż. Waldemara Wiglusza.
Prezes, podobnie jak we wcześniejszych latach, reprezentował Towarzystwo
w pracach wspólnoty mieszkaniowej kamienicy, w której znajduje się siedziba
TPN. Wspólnota w tej kadencji zaciągnęła dług na pomalowanie dachu i odnowienie balkonów od strony podwórza. Dzięki inicjatywie prezesa TPN posiada swój
własny roll-up (wielokrotnie używany podczas inicjatyw organizowanych poza
siedzibą instytucji), a balkonie zamieszczona jest tablica z nazwą Towarzystwa.
W marcu 2019 r., z inicjatywy dr Marty Trojanowskiej, doszło do odnowienia
dwóch pomieszczeń, pomalowanych obecnie na kolor zielony, i delikatnego ich
przearanżowania. Dr hab. Tomasz Pudłocki, prof. UJ ufundował ramki i wywołanie
większych formatów zdjęć członków poszczególnych zarządów; wraz z Barbarą
Boroń-Holeczko ofiarował też kilkanaście większych i mniejszych kwiatów doniczkowych, które stanowią ozdobę głównej sali wykładowej. Wszystkie prace
porządkowe w siedzibie Towarzystwa wykonuje dr Tomasz Zając, wspomagany
doraźnie przez członków Zarządu.
Przykrym obowiązkiem jest poinformowanie o śmierci członków Towarzystwa.
Wśród osób, które odeszły w trakcie obecnej kadencji (o których śmierci zarząd
był poinformowany) byli m.in.: mgr Stanisław Sobczuk (zm. 29 III 2017 r.), mgr
Łucja Turczak (zm. 2 X 2017 r.), ks. prof. dr hab. Wolicki (zm. 22 X 2017 r.), prof.
dr hab. Halina Wiśniewska (zm. 30 V 2018 r.), prof. dr hab. Antoni Filipowicz
(zm. 1 IX 2018 r.), mgr Tadeusz Burzyński (zm. 5 III 2019 r.), dr Leon Birn (zm.
14 III 2019 r.), prof. dr hab. Andrzej Kazimierz Banach (zm. 7 IV 2019 r.), mgr
inż. Tadeusz Misiak (zm. 25 VII 2020 r.), doc. dr hab. Stanisław Sobocki (zm. 21
VIII 2020 r.).
Spotkania organizowane przez TPN reklamowane były nie tylko w gablotach
i na stronie internetowej Towarzystwa (kierowanej przez dr. Zająca), na Facebooku (prowadzonym przez prof. Pudłockiego), ale także w miejscowych mediach,
zwłaszcza w tygodniku „Życie Podkarpackie” i miesięczniku „Nasz Przemyśl”.
Oba czasopisma, dzięki przychylności redaktorów naczelnych, tj. Artura Wilguckiego i Krzysztofa Fila, często i licznie pisały o inicjatywach podejmowanych
przez TPN. Do miesięcznika piszą również regularnie członkowie TPN, w tym
m.in.: dr Marcin Duma, dr Lucjan Fac, dr hab. Tomasz Pudłocki, prof. UJ, mgr
inż. Waldemar Wiglusz, dr Tomasz Zając, rzadziej dr Ewa Grin-Piszczek i mgr
inż. Grzegorz Poznański.
Podczas omawianej kadencji dały się, niestety, odczuć coraz poważniejsze
kłopoty finansowe Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Wynikały ze zmieniających
się przepisów dotyczących składania wniosków na różne projekty, z których TPN
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wcześniej uzyskiwało niezbędne finansowanie swojej działalności. Uległa zmianie definicja bibliotek naukowych, wprowadzono zmiany w systemie punktacji
wydawnictw naukowych. Były to centralnie podejmowane decyzje, niekorzystnie
wpływające na działalność Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Symptomy tych problemów pojawiały się już za kadencji poprzedniego Zarządu TPN,
co było także przedmiotem dyskusji i troski o to, jak zaradzić pogarszającej się
sytuacji w obecnie mijającej kadencji. Problemy, z którymi borykają się także inne
towarzystwa naukowe w kraju stały się widoczne także podczas II Kongresu Towarzystw Naukowych w Poznaniu (14–15 września 2018), w którym uczestniczył
mgr Marcin Marynowski. Podobne spotkanie miało miejsce w listopadzie 2019
roku w Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Brak pieniędzy utrudniał
działalność i postawił Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu przed
trudną decyzją dotyczącą przyszłości. Pomimo wielu wyzwań i problemów trzeba
przyznać, że pod kątem różnorodności i liczby inicjatyw mijająca kadencja była
jedną z najbardziej aktywnych w dziejach TPN. Pozytywny odbiór inicjatyw Towarzystwa i jego partnerów, partnerów w mieście, regionie, kraju i za jego granicami
świadczy o tym, że idea pracy w Towarzystwie wciąż jest żywa, co daje nadzieję
na przetrwanie instytucji i jej większą stabilność finansową w przyszłości.
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Członkowie organów decyzyjnych Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, obecni podczas
walnego zebrania członków 23 III 2019 r. Siedzą od lewej: dr Tomasz Zając, mgr Stanisław Franciszek Gajerski, mgr inż. Waldemar Wiglusz, mgr Maria Osiadacz. Stoją od lewej: mgr Grzegorz
Potoczny, mgr Jan Gugała, dr Marta Trojanowska, dr Grzegorz Klebowicz, dr Ewa Grin-Piszczek, mgr
inż. Grzegorz Poznański, mgr Marcin Marynowski, dr hab. Tomasz Pudłocki. Fot. Janusz Motyka.

Prelegenci konferencji jubileuszowej z okazji 110-lecia założenia TPN w gmachu Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, 13 IX 2019 r. Stoją od lewej: mgr inż. Grzegorz Poznański, dr Arkadiusz S.
Więch, dr Lucjan Fac, dr Ewa Grin-Piszczek, mgr inż. Waldemar Wiglusz, mgr Błażej Szyszkowski,
dr hab. Tomasz Pudłocki, dr Grzegorz Klebowicz, mgr Marcin Marynowski (na zdjęciu brak dra
Kamila Ruszały).
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RECENZJA: DOKUMENTY HISTORYCZNE
DLA MIASTA PRZEWORSKA, OPRACOWAŁA
MAŁGORZATA WOŁOSZYN, PRZEWORSK 2018, SS. 152
W 1925 r. w przeworskim magistracie pracę rozpoczął Józef Benbenek1. Jego
zainteresowanie wzbudziły staropolskie dokumenty (dyplomy pergaminowe, księgi),
pozostające bez właściwej opieki i zabezpieczenia w budynku władz miejskich.
W 1930 r., już jako sekretarz miasta, wygospodarował w ratuszu pomieszczenie
przeznaczone na archiwum miejskie. Najcenniejsze dokumenty zostały umieszczone
w szafie w gabinecie ówczesnego burmistrza miasta Walentego Rybackiego. Benbenek przekonał również kolejnego przeworskiego burmistrza Marcina Głąbia, by
ten zlecił przygotowanie odpisów przywilejów oraz tłumaczenie niektórych z nich
z łacińskiego oryginału na język polski, a następnie wydanie ich drukiem. Wkrótce,
w latach 1936–1937, prace te zostały podjęte przez dr. Karola Buczka – wówczas
pracownika Biblioteki Czartoryskich2 – na zlecenie Zarządu Miejskiego w Przeworsku. Jeden z przekładów został wykonany w 1933 r. przez zakonnika z klasztoru
oo. Bernardynów w Przeworsku, ojca Ferdynanda Kozaka. Niestety, wybuch II
wojny światowej sprawił, że ambitny zamysł Benbenka nie został zrealizowany.
W czasie wojny szczęśliwie udało się uchronić cenne dokumenty przed spaleniem
przez Niemców. W 1956 r. akta wytworzone przez przeworskie władze miejskie
zostały przejęte przez Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Rzeszowie z siedzibą
1
Z. Konieczny, Przeworscy archiwiści [Józef Benbenek, Franciszek Młynek], „Rocznik
Historyczno-Archiwalny” (dalej: RHA), t. 5, 1988, s. 125–139; A. Nowak, Akta Józefa Benbenka
w zasobie przeworskiego archiwum, RHA, t. 10, 1995, s. 203–206 .
2
Bogata korespondencja między Benbenkiem a Karolem Buczkiem oraz przekłady przywilejów
dokonane przez niego zachowały się w Archiwum Państwowym w Przemyślu (dalej: APP) w zespole
Akta miasta Przeworska (dalej: AmPrz), sygn. 1245.

256

EWA GRIN-PISZCZEK

w Przemyślu – było to zaledwie kilka jednostek archiwalnych3. Akta staropolskie
(w tym dokumenty, które tłumaczył K. Buczek) nie zostały jednak przekazane do
WAP i stały się zalążkiem zbiorów Muzeum Miejskiego w Przeworsku4. Przedwojenna idea przetłumaczenia i wydania drukiem najcenniejszych przeworskich akt nie
została porzucona, a pieczę nad tym przedsięwzięciem nadal trzymał Józef Benbenek.
W 1957 r. Irena Kiernożycka, kierowniczka Działu Historii Muzeum Okręgowego
w Rzeszowie, uzupełniła prace Buczka nad dokumentami i dokonała na zlecenie
Koła Miłośników miasta Przeworska tłumaczeń treści niektórych dokumentów.
Warto dodać, że zarówno K. Buczek, jak i I. Kiernożycka mieli dostęp do oryginałów dokumentów oraz ich kopii znajdujących się w Kopiariuszu przywilejów miasta
Przeworska oraz cechów i bractw tamtejszych z lat 1393–1740 ze zbiorów Biblioteki
Czartoryskich. W dalszym ciągu jednak nie prace nie zostały sfinalizowane.
Dopiero w 2018 r. ukazała się publikacja pt. Dokumenty historyczne dla miasta
Przeworska, będąca ukoronowaniem zamierzeń i starań Benbenka. Okazją do jej
wydania była sześćset dwudziesta piąta rocznica nadania praw miejskich dla Przeworska. Wydawcą publikacji jest Gmina Miejska Przeworsk i Urząd Miasta Przeworska
we współpracy z Muzeum w Przeworsku Zespół Parkowo-Pałacowym, a środki
pozyskane na wydanie pochodziły z funduszy europejskich. Autorką opracowania
jest Małgorzata Wołoszyn, pracownica przeworskiego muzeum. Projekt, przygotowanie do druku oraz druk i oprawę wykonało Wydawnictwo Edytorial z Rzeszowa.
Tom otwiera wstęp autorstwa burmistrza Przeworska dr. Leszka Kisiela w wersji
polskiej i angielskiej (s. 5–8). Natomiast o zamyśle wydania drukiem treści przywilejów i staraniach Józefa Benbenka oraz zawartości publikacji dowiadujemy się
z przedmowy Małgorzaty Wołoszyn (s. 9–18). Na stronach 19–21 zamieszczono
jej skróconą anglojęzyczną wersję.
Dokumenty historyczne dla miasta Przeworska to edycja 21 dokumentów (18
przywilejów, 2 edyktów i 1 uniwersału) oraz jednej osiemnastowiecznej kopii
dokumentu z XV wieku, znajdujących się w zbiorach Muzeum w Przeworsku
Zespół Parkowo-Pałacowy. Kolekcję tę autorka opracowania podzieliła na trzy
grupy: przywileje miejskie (11 dokumentów), przywileje cechowe (7 przywilejów)
oraz przywileje dotyczące osadnictwa żydowskiego w Przeworsku (4 dokumenty).
3
M. Dalecki, Kształtowanie się zasobu Archiwum Państwowego w Przemyślu w latach 1951–
2001, RHA, t. 16, 2002, s. 117.
4
Według Z. Koniecznego „Przeciwnikiem przekazania akt do archiwum państwowego był
w Przeworsku Józef Benbenek pełniący w latach II Rzeczypospolitej i po wojnie funkcję sekretarza
magistratu przeworskiego, a w latach 1963–1965 archiwisty PAP w Przeworsku i on to właśnie ukrył
staropolskie dyplomy pergaminowe, księgi ławnicze, księgi radzieckie, akta sądu wójtowskiego i akta
różnej proweniencji do roku 1938”. Benbenek również „w okresie przejmowania registratury Zarządu
miasta Przeworska do WAP w Przemyślu zataił ich istnienie przed pracownikami archiwum” Z. Konieczny,
Dzieje Archiwum przemyskiego i jego zasobu, Przemyśl 1989, s. 131; M. Dalecki, Kształtowanie się
zasobu Archiwum Państwowego w Przemyślu..., s. 116–117. Natomiast M. Wołoszyn pisze: „Benbenek
w porozumieniu z ówczesnym przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej Józefem Pawłowskim
(równocześnie Prezesem Koła Miłośników Miasta Przeworska) wybrał z zasobu dokumentów te, które
według niego były potrzebne dla nowego muzeum miejskiego” (Dokumenty historyczne dla miasta
Przeworska, oprac. M. Wołoszyn, Przeworsk 2018, s. 14).
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Wśród przywilejów wyróżniono siedem dokumentów wydanych przez władców
Polski (Zygmunta III Wazy z 1597 r. – nr 6; Władysława IV z 1633 r. – nr 9 i 10; Jana
Kazimierza z 1661 r. – nr 13; Michała Korybuta Wiśniowieckiego z 1670 r. – nr 14; Jana
III Sobieskiego z 1683 r. – nr 16; Augusta II Sasa z 1732 r. – nr 18), trzynaście nadań
właścicieli miasta (Rafała Tarnowskiego z 1473 r. – nr 1; Jana Krzysztofa Tarnowskiego
z 1562 r. – nr 3; Konstantego Ostrogskiego w 1580 r. – nr 4; Aleksandra Ostrogskiego
z 1594 r. – nr 5; Anny Ostrogskiej z 1612 r. – nr 7; Jerzego Lubomirskiego z lat 1650
i 1653 – nr 11 i 12; Stanisława Lubomirskiego z 1670 r. – nr 15; Józefa Lubomirskiego
z 1712 r. – nr 17; Antoniego Lubomirskiego z lat 1750, 1756–1757, 1763 – nr 19–22)
oraz dwa dokumenty władz miejskich (z lat 1486 i 1612 – nr 2 i 8). Dziesięć z tychże
dokumentów wystawiono w języku łacińskim, natomiast dwanaście – w języku polskim.
Przy opracowaniu albumu kierowano się wskazówkami zawartymi w instrukcji
wydawniczej Kazimierza Lepszego (dla dokumentów z XVI i późniejszych)5 oraz
uwzględniono wskazówki z artykułu Adama Wolffa (dla dokumentów do połowy
XVI wieku)6. Edycję oparto na tłumaczeniach dokonanych przez Karola Buczka, o.
Ferdynanda Kozaka, a następnie Irenę Kiernożycką. Treść jednego przywileju została
współcześnie przetłumaczona przez Alinę Paliwodę-Wielgos. Wydawnictwo nie
zawiera edytowanych treści dokumentów zapisanych w języku łacińskim, ale obok
tłumaczeń zamieszczono ich bardzo wyraźne fotografie. Nie pozwalają one jednak
na dokładne odczytanie tekstów łacińskich7. W zamierzeniu wydawców publikacja
ma być „początkiem nowych opracowań naukowych na temat historii miasta i życia
jego mieszkańców”8. Czy nie warto było zatem przedstawić treść łacińskojęzycznych
dokumentów, ułatwiając w ten sposób badaczom dostęp do oryginalnych tekstów?
Dokumenty w języku polskim zawierają wersje zmodyfikowane i zmodernizowane według wyżej wymienionych instrukcji wydawniczych, a więc bardziej
przystępne dla współczesnego czytelnika. Należy odnotować (co zresztą zaznaczyła
w przedmowie autorka wydania), że najstarszy dokument polskojęzyczny (nadanie
Jana Krzysztofa Tarnowskiego z 16 maja 1562 r.) został opublikowany w dwóch
wersjach – oryginalnej oraz zmodernizowanej.
Na stronach 22–27 zawarto reprodukcje dwóch dokumentów (w tym najstarszego z 1386 roku), prezentujące ich stan przed dokonaniem konserwacji, widoki
pieczęci Zygmunta III Wazy i Tarnowskich z herbem Leliwa, także wykaz skrótów
językowych używanych w publikacji i wreszcie spis publikowanych przywilejów.
Strony 29–147 zawierają treść każdego z dokumentów, publikowane w kolejności chronologicznej. Obok nich zamieszczono reprodukcje dokumentów. Są
5
K. Lepszy, Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI w. do poł. XIX wieku,
Warszawa 1953.
6
A. Wolff, Projekt instrukcji wydawniczej dla pisanych źródeł historycznych do połowy XVI
wieku, „Studia Źródłoznawcze”, t. 2, 1957, s. 155–185.
7
W zesp. AmPrz w zasobie, sygn. 1245, s. 143–144 znajduje się odpis dokumentu rady miejskiej
z 29 VIII 1486 (drugi z edytowanych w publikacji dokumentów) w wersji łacińskiej (oryginalnej)
oraz jego tłumaczenie na język polski.
8
Dokumenty historyczne…, s. 5.
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one jednym z największych atutów wydawnictwa. Starannie wykonane, zawierają
zbliżenia niektórych elementów treści (inicjały, autografy wystawców, podpisy
sekretarzy, floratury) i detali dokumentów (np. sznur do mocowania pieczęci),
dzięki czemu ukazują ich piękno i stan zachowania.
Treść dokumentów poprzedzono opisem zawierającym: datę i miejsce wydania, regestr, opis fizyczny, uwagi, opis zachowanych pieczęci, stan zachowania,
informacje o kopiach i ewentualnym wydaniu drukiem. Z pewnością pomocne
byłby tutaj wciąż obowiązujące wytyczne dotyczące opracowywania dokumentów
pergaminowych i papierowych przechowywanych w archiwach państwowych9.
Według nich, oprócz wymienionych powyżej elementów opisu dokumentu, należy
także przytoczyć: wszelkie zapiski dorsalne, oryginalny zapis datacji dokumentu,
a także dawne sygnatury. Te informacje, choć może nie mające większego wpływu
na jakość publikacji, z naukowego punktu widzenia są bardzo istotne.
Edytując treść dokumentów zdecydowano się na wyjaśnienie w przypisach niektórych terminów, dziś niezrozumiałych dla szerszego odbiorcy (np. kreptuchowe, s.
31; blech, folusz, s. 33; regalia, woluntarz, ordynacja – s. 85; arendarz, suplika – s.
117). Wyjaśnienie słowa „przywilej” (s. 30) w tym miejscu budzi wątpliwość. Może
należałoby je omówić szerzej w przedmowie, ze względu na to, że wydawnictwo
jest edycją dokumentów będących w większości przywilejami. Przypisy stosowano
przy imionach i nazwiskach niektórych osób – głównie wystawców dokumentów.
Warto zwrócić uwagę także na tytuł publikacji, a konkretnie na sformułowanie
„dokumenty historyczne”. Wydaje się być poprawne i zrozumiałe, ponieważ, jak
już zauważono, edycja nie obejmuje tylko przywilejów (choć jest ich większość),
ale też edykty i uniwersał. Trzeba mieć jednak na uwadze, że znaczenie oraz
kontekst tego pojęcia jest bardzo szerokie, więc może przydatne byłoby jego
omówienie w przedmowie. Określenia tego używał Benbenek w korespondencji
oraz opracowaniach dotyczących najstarszych dokumentów przeworskich10. Pojęcie „dokumenty historyczne” jest zatem także kontynuacją prac i idei Benbenka.
Wydawnictwo zamyka bibliografia (s. 148–151), podzielona na część źródłową,
źródła drukowane, opracowania oraz opracowania niepublikowane znajdujące się w zbiorach Muzeum w Przeworsku. Idealnym uzupełnieniem wydawnictwa byłaby zapewne
informacja o innych dokumentach i materiałach z okresu staropolskiego, przechowywanych w zbiorach przeworskiego muzeum. Miejmy nadzieję, że wkrótce taka powstanie.
Publikacja, będąca realizacją przedwojennych zamierzeń Józefa Benbenka, zasługuje na uwagę nie tylko mieszkańców miasta i regionu. Przygotowana w staranny,
profesjonalny sposób, zarówno pod względem opracowania naukowego, jak i edytorskim, jest podstawowym materiałem źródłowym dla badaczy dziejów Przeworska.
9
Wprowadzone Pismem okólnym nr 7 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia
9.12.1981 r. https://www.archiwa.gov.pl/files/przepisy_metodyczne/1981_7.pdf
10
APP, AmPrz, sygn. 1245; Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy, sygn. MP-OP-236, MPOP-247, MP-OP-263 (opracowania J. Benbenka z lat 1947, 1971 Dokumenty historyczne miasta Przeworska).
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Robert Kozyrski jest historykiem związanym z Katolickim Uniwersytetem
Lubelskim, zajmuje się relacjami między państwem a kościołami w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, geografią historyczną i historią nowożytną Kościoła
katolickiego oraz staropolskim parlamentaryzmem i administracją państwową.
Jego publikacje dotyczą problematyki stosunków między sejmikami szlacheckimi
i kościołami oraz religii i geografii historycznej Kościoła katolickiego w Polsce.
Najnowsze studium Roberta Kozyrskiego poświęcone zostało polityce sejmikowej województwa ruskiego wobec różnych religii i wyznań. Praca składa
się ze wstępu, sześciu rozdziałów i zakończenia. Uzupełniają ją: wykaz skrótów,
bibliografia, aneksy, wykaz map i tabel zamieszczonych w tekście, streszczenie
w języku angielskim oraz indeks osób.
We wstępie zarysowane zostały główne założenia pracy. Autor obszernie
przedstawił tło historyczne swoich badań, zaprezentował dotychczasowy dorobek historiografii i omówił wykorzystane w monografii źródła. Wspomniał także
użyte w tytule określenie „konfesjonalizacja”, odwołując się do książek Heinza
Schillinga1. Szkoda jednak, że nie wspominał Wolfganga Reinharda2 – innego
1
Autor wymienia dwie przetłumaczone na język polski: H. Schilling, Konfesjonalizacja. Kościół
i państwo w Europie doby przednowoczesnej, Poznań 2010 oraz idem, Jedność i różnorodność Europy
we wczesnej epoce nowożytnej: religia, społeczeństwo, państwo, Warszawa 2010.
2
Por. W. Reinhard, Gegenreformation als Modernisierung? Prolegomena zu einer Teorie des
konfessionellen Zeitalters, „Archiv für Reformationsgeschichte” 68 (1977), s. 226–252.
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z niemieckich historyków religii, który równolegle do Schillinga prowadził badania
nad przemianami konfesyjnymi w nowożytnej Europie. Kozyrski nie komentuje
jednak szerzej tego pojęcia oraz nie formułuje hipotezy badawczej, która mogłaby
zostać potwierdzona lub obalona na dalszych stronach rozprawy. Moim zdaniem
tytułowa „konfesjonalizacja” zupełnie nie pasuje do województwa ruskiego w omawianym przez Autora okresie. Sądzę, że użycie tego terminu było niepotrzebnym
zabiegiem dezorientującym Czytelnika, zmuszającym go do prób doszukiwania
się tej koncepcji w rzeczywistości dawnej Rzeczypospolitej polsko-litewskiej.
Obszerny rozdział pierwszy (s. 29–94) poświęcony został relacjom sejmików
województwa ruskiego z hierarchami Kościoła łacińskiego. Składają się nań trzy
podrozdziały. Na początku Autor przedstawił zarys dziejów nuncjatury na ziemiach
polskich, jednak podsumowując jedynie dotychczasowy stan badań. Rozważania
Kozyrskiego, choć ciekawe, można skwitować stwierdzeniem, że kolejni nuncjusze
sporadycznie pojawiali się na kartach analizowanych źródeł. Sejmikująca szlachta
chętniej podejmowała problematykę współpracy z papiestwem, m.in. przeciwko
Porcie Ottomańskiej, ale kwestie te należy zaliczyć bardziej do polityki zagranicznej niż do spraw wyznaniowych. Uważam, że znacznie ciekawsze spostrzeżenia
przyniosłaby analiza korespondencji nuncjuszy w kontekście stosunków panujących
w województwie ruskim w XVII i XVIII stuleciu. Następnie Autor przedstawia
zaangażowanie dostojników kościelnych powiązanych z województwem ruskim
w sprawy państwowe. Nie do końca przekonuje mnie sposób prowadzenia narracji w tej części książki. Kozyrski analizuje bardzo interesujące kwestie: konflikty
szlachty z hierarchami różnych obrządków (łacińskiego, prawosławnego, unickiego),
następnie niespodziewanie przedstawia rolę łacińskiego metropolity lwowskiego
Konstantego Józefa Zielińskiego (1646–1709) w konflikcie o koronę między Augustem II Wettynem a Stanisławem Leszczyńskim w latach 1705–1709. Dalsze
rozważania Autora dotyczą podstaw „dobrych kontaktów biskupów z sejmikami szlacheckimi” (s. 49). Wśród najważniejszych wymienione zostały: dobre przygotowanie
do służby państwowej i posiadany majątek. Potwierdzeniem tej tezy były starania
podejmowane przez wszystkie sejmiki z terenu województwa ruskiego, mające na
celu poparcie odpowiedniego kandydata na wakujące biskupstwa. Takie działania
tradycyjnie były podejmowane na prośbę zainteresowanych osób. Autor podaje
przykłady aktywności sejmikowej poszczególnych biskupów rzymskokatolickich
(przemyskiego i chełmskiego) oraz metropolity lwowskiego. Stanowi to ciekawe
uzupełnienie biografii biskupów i pokazuje ich zaangażowanie w lokalne sprawy.
Bardzo interesującą kwestią były osobiste kontakty hierarchów oraz przedstawicieli
szlachty. Autor zaznacza, że poselstwa do biskupów na przełomie XVII i XVIII
w. stały się jednym z elementów proceduralnych związanych ze zgromadzeniami
sejmikowymi. Delegacje te nie miały wyłącznie kurtuazyjnego charakteru, ale, co
podkreśla Kozyrski, cechował je praktyczny wymiar. Wysłannicy często pełnili funkcję mediatorów, zwracali uwagę na bieżące potrzeby społeczeństwa i przekazywali
opinie szlacheckie na temat bieżących wydarzeń politycznych.
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W trzecim podrozdziale Autor przedstawia stanowisko sejmików wobec obsady
prawosławnych biskupstw w Przemyślu i we Lwowie. Pokazuje zainteresowanie
szlachty tą problematyką na licznych przykładach, konfrontuje swoje ustalenia
z polską i obcojęzyczną literaturą.
Rozdział drugi składa się z trzech obszernych podrozdziałów. Pierwszy z nich
omawia niezwykle ciekawe zagadnienia pojmowania wiary, pobożności, obecności spraw wyznaniowych w przestrzeni publicznej i dyskusji politycznej. Autor
pokazuje, że w wieloetnicznym oraz wielowyznaniowym środowisku województwa ruskiego nie dochodziło do faworyzowania religii katolickiej. Podaje liczne przykłady, np. popieranie prawosławnych biskupów w ich emancypacji, co
było dowodem szacunku dla wielowiekowej tradycji współistnienia kościołów
Wschodniego i Zachodniego na obszarze Rusi Czerwonej. W drugim podrozdziale
Kozyrski przedstawia przykłady współpracy protestantów oraz prawosławnych
w województwie ruskim w obronie tolerancji religijnej. Podkreśla ważną cechę
sejmikującej szlachty: ufność w możliwość rozwiązania wszelkich problemów
jedynie na forum sejmu. Kolejna część książki pozostawia wszakże pewien niedosyt, ponieważ na temat Żydów i zjawiska antysemityzmu wśród polskiej szlachty
istnieje niezwykle bogata literatura (m.in. prace Adama Kaźmierczyka3). Sądzę,
że wyjaśnienia i szerszego omówienia wymaga samo zjawisko/pojęcie antysemityzmu w kontekście epoki nowożytnej i podkreślenie, przede wszystkim, jego
gospodarczego charakteru.
Trzeci rozdział poświęcony został konfliktom. Kozyrski przedstawia, jego
zdaniem, najważniejsze przestrzenie konfliktów społecznych, których tłem były
kwestie wyznaniowe. Omawia spory między szlachtą a przedstawicielami duchowieństwa, które znalazły odzwierciedlenie w aktach sejmikowych. Wyjaśnia
również skomplikowaną problematykę kompozycji między stanami. Compositio
inter status miała uregulować następujące sprawy: zasady ustalania wysokości
i sposobu uiszczania dziesięcin, ustanowienie sądów właściwych dla rozwiązywania konfliktów między szlachtą a duchowieństwem, uregulowanie kwestii
przechodzenia dóbr szlacheckich w posiadanie instytucji kościelnych. Zagadnienie
to było szeroko dyskutowane w przestrzeni publicznej ówczesnej Rzeczypospolitej. Podając liczne przykłady z akt grodzkich i ziemskich, Kozyrski ukazuje
spory o dziesięcinę, alienację dóbr czy kwestię rent wykupnych (wyderkaufów).
Zwraca także uwagę na zainteresowanie, jakie wśród szlachty województwa ruskiego wzbudzały procesy przed sądami kościelnymi. Wielokrotnie protestowano
bowiem na sejmikach przeciw pozywaniu szlachty „w sprawach nienależytych”, tj.
3
Por. A. Kaźmierczyk, Żydzi polscy 1648–1772. Źródła, Kraków 2001; idem, Żydzi w dobrach
prywatnych. W świetle sądowniczej i administracyjnej praktyki dóbr magnackich w wiekach
XVI–XVIII, Kraków 2002; idem, Polscy biskupi wobec Żydów w XVIII wieku, w: Rzeczpospolita
wielu wyznań. Materiały z międzynarodowej konferencji Kraków 18–20 listopada 2002, red. A.
Kaźmierczyk, K. Link-Lenczowski, M. Markiewicz, Kraków 2004, s. 349–356; idem, Magnaci i Żydzi,
w: Patron i dwór. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, red. E. Dubas-Urwanowicz,
J. Urwanowicza, Warszawa 2006, s. 147–153; idem, Sejm Czterech Ziem. Źródła, Warszawa 2011.
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niepodlegających jurysdykcji sądów kościelnych. Autor w ostatnim podrozdziale
opisał prawo patronatu i jego naruszenia w epoce staropolskiej. Zaznaczył, że
temat ten jest niezwykle istotny w dziejach województwa ruskiego z uwagi na
jego wieloetniczność.
Kolejny rozdział dotyczy funkcjonowania różnych zakonów w województwie
ruskim w interesującym Autora okresie. Ten obszerny rozdział oparty został na
solidnej podstawie źródłowej, pojawia się również polemika z dotychczasowymi
ustaleniami historiografów. Kozyrski wykorzystał cenne i ciągle nie do końca poznane archiwa zakonne, m.in. dominikanów, franciszkanów, franciszkanów-reformatów, bernardynów, kapucynów, jezuitów, karmelitów bosych etc. Dużą wartość
stanowią tabele (I–IV) umieszczone w aneksie (z nieznanych względów brakuje
numeracji stron). Dokumentują one różnorodne fundacje, wsparcie finansowe dla
klasztorów istniejących na obszarze województwa ruskiego. Autor umiejętnie
pokazał rolę i znaczenie zgromadzeń zakonnych w społeczeństwie staropolskim.
Czytelnik otrzymał nie tylko pełną informację na temat geografii zakonnej, ale też
omówienie jej szerokiej działalności. Warto zaznaczyć, że żeński ruch zakonny
w dawnym województwie ruskim nie był tak rozwinięty jak męski, nie wzbudzał
też większego zainteresowania sejmikującej szlachty. Czwarty rozdział, bardzo
ciekawy, oparty został na różnorodnym materiale źródłowym i skonfrontowany
z literaturą. Stanowi on niewątpliwie dobry przykład kompetencji naukowych
Kozyrskiego i znajomości tematu.
W piątym rozdziale Autor przeanalizował zagadnienia związane z obowiązkami
podatkowymi i wzajemnymi animozjami na tym tle szlachty oraz duchowieństwa.
W sześciu podrozdziałach znajdziemy informacje na temat aktywności sejmików
w sprawach podatkowych, kłopotów z ich egzekucją czy protestów wśród wojsk,
które nie otrzymywały obiecanego żołdu. Problemy te wielokrotnie pojawiały się
w czasie obrad zgromadzeń szlacheckich. Na kartach tego rozdziału znajdziemy
też wiele ciekawych uwag związanych z systemem fiskalnym Rzeczypospolitej,
jak również o kłopotach z egzekucją zobowiązań, nadgorliwością poborców czy
konfliktach między szlachtą a duchowieństwem, których tłem były sprawy fiskalne.
Bardzo ciekawe rozważania znalazły swoje miejsce w kolejnym rozdziale, który
został poświęcony udziałowi duchowieństwa w działaniach wojennych. To trudne
i skomplikowane zagadnienie omówiono na wartościowych źródłach, nie tylko
sejmikowych, choć oczywiście stanowią one podstawę rozważań Autora. Zauważył
on, że sejmiki województwa ruskiego zabierały głos np. w sprawie hiberny płaconej przez duchowieństwo tylko do lat 20. XVIII w. Szkoda, że jedynie kilka zdań
poświęcono hipotezom, próbującym wyjaśnić tę kwestię. Kozyrski omówił również
służbę wojskową duchowieństwa, zagadnienia związane z pospolitym ruszeniem
etc. Duży niedosyt pozostaje po lekturze ostatniego podrozdziału, zatytułowanego
„Szkody wojenne i problem przemarszu wojsk”. Na zaledwie sześciu stronach
Autor krótko scharakteryzował zniszczenia wojenne w województwie ruskim,
powstałe głównie w wyniku najazdów tatarskich. Niestety brakuje omówienia
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strat poniesionych z powodu działań wojennych, np. w czasie Wielkiej Wojny
Północnej (1700–1721).
Zaskakująco krótkie zakończenie nie odzwierciedla treści recenzowanej monografii. Z uwagi na brak podsumowań poszczególnych rozdziałów, Czytelnik
mógłby spodziewać się bardziej wyczerpujących konstatacji. Niektóre argumenty
mogłyby też wybrzmieć mocniej. W książce zabrakło bezpośrednich odniesień do
samego zjawiska konfesjonalizacji. Dopiero w ostatnich akapitach Autor sugeruje,
że temat ten wymaga jeszcze doprecyzowania. Słusznie zauważa problemy, które
wymagają szerszego zbadania oraz odrębnego omówienia. Lista tych tematów jest
jednak o wiele dłuższa i nie dotyczy jedynie zgromadzeń zakonnych, co sugeruje
Autor. Kozyrski wspomina grupę źródeł, których niestety nie wykorzystał, a które
mogłyby stanowić ciekawe uzupełnienie analizowanych przez niego problemów.
Mowa o korespondencji urzędowej i prywatnej biskupów, nie tylko katolickich, ale
i eparchów prawosławnych oraz unickich. Szkoda, że w podsumowaniu nie oceniono przydatności źródeł sejmikowych dla zaprezentowanych badań. Niewątpliwie
nie wszystkie hipotezy mogą zostać udowodnione na podstawie tego typu źródeł.
W zakończeniu zabrakło też również bezpośredniego odniesienia się do pytań badawczych, które pojawiły się we wstępie. Czy wstępne tezy zostały potwierdzone
w konfrontacji ze źródłami? Czy hipotezy badawcze zostały zweryfikowane, a jeśli
tak, to w jakim stopniu? Czy na wszystkie pytania udzielono odpowiedzi? Rozbudowy wymagałaby część dotycząca samego potencjału tego typu badań. Autor
słusznie przywołuje przykład zakonów i konieczność pogłębionych studiów nad
ich działalnością, obecnością w przestrzeni publicznej, ale nie jest to jedyny temat
wymagający nowego spojrzenia, postawienia innych pytań badawczych czy wręcz
badań podstawowych z uwagi na liczne luki i błędy w literaturze.
Podsumowując należy stwierdzić, że monografia Kozyrskiego stanowi ciekawe
i wartościowe dzieło, które zainteresuje badaczy stosunków wyznaniowych w okresie staropolskim. Krytyczne uwagi nie mają wpływu na generalnie pozytywną
ocenę książki. Cenne ustalenia Autora, porządkujące naszą dotychczasową wiedzę,
stanowią również doskonały punkt wyjścia do dalszych, bardziej szczegółowych
badań. Kozyrski formułuje wiele trafnych opinii na podstawie bogatego zespołu
różnorodnych źródeł i opracowań przeanalizowanych na potrzeby recenzowanego
studium. Pokazuje tym samym kierunki dalszych badań oraz sugeruje potrzebę ich
intensyfikacji. Należy docenić staranne i drobiazgowe analizy Autora, który podjął
się zbadania tematu ważnego, stale obecnego na forum zgromadzeń szlacheckich,
jakim niewątpliwie była problematyka religijna.
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Postać ks. Bronisława Markiewicza (1842–1912) jest jedną z najbardziej interesujących, ale i intrygujących w dziejach Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce.
Bez dwóch zdań można go zaliczyć w poczet najwybitniejszych kapłanów diecezji
przemyskiej. Wykładowca Seminarium Duchownego w Przemyślu, salezjanin z doświadczeniem pracy we Włoszech, w końcu wielki społecznik i opiekun opuszczonych dzieci i młodzieży, a także zakonodawca michalitów i michalitek. Równocześnie
jego spory z Towarzystwem św. Franciszka Salezego, którego członków oskarżał
o porzucenie drogi św. Jana Bosco, a przede wszystkim liczne zatargi i długoletnie
problemy z ordynariuszami przemyskimi, zwłaszcza z Józefem Sebastianem Pelczarem1, powodowały, że po dzień dzisiejszy postać ta wydaje się barwna i zasługującą
na uwagę potomnych. Ks. Markiewicz żył w czasach ogromnego zaangażowania
społecznego różnych instytucji, dążących do podniesienia cywilizacyjnego Europy
i świata; wyrastał w ideałach pozytywizmu, pośród licznych postaci, które w nadzwyczajny sposób odznaczyły się w dziejach nie tylko diecezji przemyskiej i Galicji,
ale również Kościoła powszechnego. Sam czerpiąc przykłady z działalności innych,
zwłaszcza z rozwiązań włoskich, stał się wzorem dla wielu mu współczesnych
1
Zob. szerzej: K.M. Kasperkiewicz, Sługa Boży Józef S. Pelczar, biskup przemyski obrz. łac. Szkic
biograficzny, Rzym 1972, s. 230–249. O niesubordynacji i zbytniej niezależności ks. Markiewicza
bp Pelczar informował nawet w listach ks. Józefa Bilczewskiego – arcybiskupa lwowskiego (który
sam interweniował u ks. Markiewicza), zaznaczając, że sprawę samowoli kapłana oddał pod ocenę
kurii rzymskiej – zob. J. Wołczański, Listy biskupa Józefa Sebastiana Pelczara do arcybiskupa Józefa
Bilczewskiego z lat 1889–1923, w: Święty Józef Sebastian Pelczar (1842–1924). Rektor Uniwersytetu
Jagiellońskiego i biskup przemyski, red. A. Kubiś, J. Wołczański, Kraków 2005, s. 219. Na temat
wzajemnych kontaktów Pelczara i Markiewicza zob. szerzej też: H. Stachurzanka, Stosunek bpa
J.S. Pelczara do ks. Bronisława Markiewicza. W świetle dokumentów przedstawiła…, Kraków 1961.
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mężczyzn i kobiet, z których część uzyskała zgodę na powoływanie osobnych
zgromadzeń zakonnych – michalitów i michalitek. Dzięki jego pasji, zaangażowaniu
i determinacji liczne rzesze jego wychowanków, dzięki założonemu przez niego
Towarzystwu „Powściągliwość i Praca” otrzymały wikt i opierunek w trudnych
latach dzieciństwa i nastoletniości, a także zdobyły konkretny fach, pozwalający im
później wybić się w dorosłym życiu. Co więcej, formacja duchowa i intelektualna,
zdobyta w Miejscu Piastowym, stała się podstawą funkcjonowania wielu rodzin
polskich jeszcze lata po śmierci miejstewickiego proboszcza.
Trudno się dziwić, że ks. Markiewicz od lat jest obecny w historiografii i wzbudza znaczne zainteresowanie. Zbiór źródeł do jego życia jest tego pokłosiem. Recenzowana publikacja podzielona jest na dwa tomy. Pierwszy z nich, wzorowany na
wydaniu z 1940 r., które zachowało się jedynie w niewielkiej liczbie egzemplarzy,
składa się z dwóch części.
Część pierwsza obejmuje Słowo wprowadzające, Wstęp oraz omówienie postaci
ks. Bronisława Markiewicza, a także 338 dokumentów (korespondencję wchodzącą
i wychodzącą, w tym listy, pisma, prośby, ogłoszenia prasowe, bruliony i kopie listów, memoriały, sprawozdanie o stanie moralnym w parafii Miejsce Piastowe). Ks.
Kazimierz Radzik, Przełożony Generalny Zgromadzenia św. Michała Archanioła
z roku wydania publikacji, w swoim bardzo krótkim Słowie (s. I–II) podkreślił, że:
„Niniejsze dzieło ma posłużyć naukowcom do opracowani biografii oraz krytycznego wydania listów Wielkiego Patrioty, bowiem tych prac wciąż nam brakuje. Dzięki
listom ks. Markiewicza poznajemy postać Kapłana przełomu dwóch wieków, jego
temperament, podglądy, spostrzeżenia dotyczące władz państwowych i kościelnych
oraz braterskie rady, jakich udzielał swoim wychowankom” (s. II). Trudno dobrać
bardziej trafne słowa, których prawdziwość potwierdzają kolejne strony publikacji.
Wstęp – również dość krótki (s. III–VII) – autorstwa redaktora obu tomów, przede
wszystkim przybliżył okoliczności wydania pierwszego i jedynego jak do tej pory
zbioru listów ks. Markiewicza. Niestety, pozycja była drukowana jako manuskrypt
w Miejscu Piastowym w 1940 r. (albo po zakończeniu II wojny światowej), prawdopodobnie przez ks. Władysława Janowicza, i miała bardzo ograniczony zasięg odbiorców.
Miała ona posłużyć potem w procesie beatyfikacyjnym michalickiego zakonodawcy
(s. IV–V). Ks. Różański bardzo pobieżnie omówił styl i formę pisarstwa Markiewicza,
podkreślając, że wiele z listów zapisywał początkowo w zachowanych brudnopisach,
i to w kilku redakcjach. Ich porównanie z wersją ostateczną wskazują na łagodzenie
języka wypowiedzi przez nadawcę. A ten, zwłaszcza w korespondencji z salezjanami i biskupem Pelczarem, był bardzo emocjonalny. Ks. Różański wyjaśnił ponadto
strukturę publikacji. Tom pierwszy, który w oryginale istniał w dwóch niezależnych
częściach, połączono i uzupełniono go o biografię ks. Markiewicza, indeksy oraz spis
treści. Tom drugi obejmuje dokumenty o znaczeniu historycznym oraz ważniejsze
listy adresowane do miejstewickiego proboszcza. Dodano w nim jedynie indeksy.
Biogram ks. Markiewicza (s. VIII–X) jest bardziej niż ogólny i dość hagiograficzny. Nikt nie podważa ogromnego wysiłku i zaangażowania ks. Markiewicza
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w pracę na rzecz ubogiej młodzieży, ale bez pokazania szerszych kontekstów tej
działalności oraz ukazania innych postaci, pracujących w podobnym duchu, słowa:
„Całkowite poświęcenie się dzieciom, heroiczne zaparcie się samego siebie oraz
ogrom pracy stosunkowo szybko przyczyniły się u ks. Markiewicza do wyczerpania sił i całkowitej utraty zdrowia” (s. IX) – brzmią dość patetycznie. Wszak
zakonodawca michalitów zmarł w wieku 70 lat (mocno przekraczając ówczesną
średnią życia), a pensja proboszcza i niepodważalny sukces, jaki osiągnęły dwa
zakłady w Miejscu Piastowym i Pawlikowicach k. Krakowa, wskazują na to, że
Markiewicz był człowiekiem spełnionym, umiejącym pokonywać trudności. To,
że przez tyle lat potrafił balansować między zdobywaniem pieniędzy na swoje
dzieła oraz pozyskiwaniem kolejnych roczników zaniedbanych dzieci i młodzieży,
a konfliktem prawie z całym episkopatem galicyjskim, na czele ze swoim biskupem
ordynariuszem, świadczy, że był to człowiek charyzmatyczny, ale i charakterny, by
nie napisać – uparty. „Heroiczne zaparcie się samego siebie”, by powtórzyć tu słowa
ks. Różańskiego, może jest widoczne w poświęceniu się ratowania z nędzy, biedy
i ubóstwa kolejnych roczników dzieci i młodzieży, ale na pewno nie w postępowaniu
z tymi, którzy weszli ks. Markiewiczowi w drogę lub się z nim nie zgadzali.
Jak uwypuklili wydawcy, źródła do życia ks. Markiewicza zostały podane bez
żadnego opracowania krytycznego, nie wyjaśnili jednak przyczyn tego stanu rzeczy. Naturalnie już samo ich wydanie ma ogromne znaczenie i wnosi mnóstwu do
poznania początków dzieła zakonodawcy michalitów, jego środowiska, problemów
i wyzwań, z jakimi musiał się zmierzyć, niemniej jednak albo listy powinny być
opatrzone aparatem krytycznym, albo poprzedzone bardzo szerokim wstępem,
wyjaśniającym liczne konteksty. Ks. Markiewicz nie był bowiem postacią typowo
lokalną. Jego gęsta i rozległa sieć kontaktów, charyzmatyczna osobowość, oddanie
idei pomocy młodym pokoleniom, przy tym niełatwy charakter i umiejętności
zrażania do siebie ludzi, spowodowały, że to postać, która była jedną z najbarwniejszych bynajmniej nie tylko wśród kapłanów galicyjskich. Z drugiej strony lektura
listów pokazuje jego ogromne znaczenie wśród lokalnej społeczności. Wypadało
zatem odwołać się do źródeł wytworzonych przez środowiska lokalne, pokazujące,
jak ogromną rolę odgrywał ks. Markiewicz w ożywieniu wsi podkrośnieńskich.
Sporo informacji, bardzo pochlebnych, zawarł o nim w kronice parafii Targowiska
tamtejszy proboszcz, ks. Mateusz Sos2.
Część właściwą, tj. szeroko pojętą korespondencję, ułożoną chronologicznie,
otwiera list do ks. Władysława Sarny, późniejszego proboszcza katedralnego
w Przemyślu, wysłany 27 I 1887 r. z San Benigno Canavese, po którym następują
dwa interesujące listy Markiewicza do Marii z Grocholskich Czartoryskiej. Ówczesna matka Ksawera, karmelitanka bosa w Krakowie i wdowa po księciu Witoldzie
Czartoryskim, musiała dopytywać Markiewicza, przebywającego wówczas we
2
Zob. T. Pudłocki, Kronika parafii Targowiska z czasów I wojny światowej, „Krakowskie Pismo
Kresowe”, R. 10: 2018 Kresowe peryferia, s. 92–93.
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Włoszech, o losy Augusta Czartoryskiego. Już pierwsze przykłady pokazują rozległość spraw poruszanych w omawianym tomie. Znaczną część tomu zajmują listy
między braćmi, Stanisławem i Władysławem Markiewiczami, w których odbijają
się codzienne problemy i dzieje zakładu wychowawczego czy podziękowania
za stałe wsparcie finansowe dla Stanisława. Oczywiście gros z tego, co zostało
opublikowane, to przede wszystkim wymiana myśli i doświadczeń z przyszłymi
i obecnymi zakonnikami, np. Antonim Sobczakiem. Dochodzi do tego też korespondencja z władzami, np. starostwem w Krośnie czy prezydium Namiestnictwa
we Lwowie o kwestiach zakładu i kłopotach z władzą lokalną.
Część II tomu pierwszego obejmują listy, wymieniane głównie z rodziną Trzecieskich, mieszkającą niedaleko zakładu, oraz kazania i zapiski z głoszonych przez
ks. Markiewicza rekolekcji. Odsłaniają one sporo o nim jako kaznodziei – tematyce
jakiej poruszał, środkach perswazji, przykładach i przygotowaniu intelektualnym
zakonodawcy michalitów.
Na tom II składa się 299 dokumentów. Obejmują one różną korespondencję,
m.in. od przełożonych salezjanów (w tym od ks. Michele Rua, generała zakonu),
kardynała Jana Puzyny, biskupa przemyskiego Łukasza Soleckiego, biskupa tarnowskiego Ignacego Łobosia, arcybiskupa lwowskiego obrządku łacińskiego Józefa
Bilczewskiego, arcybiskupa lwowskiego obrządku greckiego Andrzeja Szeptyckiego, a także licznych księży głównie diecezji przemyskiej, starosty krośnieńskiego
i in. Obszerny dział stanowią listy od Władysław Markiewicza oraz liczne odpisy
wiadomości, dokumentów i zaproszeń, który wysyłał od do swego brata do Miejsca
Piastowego. Interesująca jest kolekcja kilku wiadomości, wysyłanych przez biskupa
Splitu i Makarskiej Filipa Frano Nakicia, który nie tylko interesował się zgromadzeniem, założonym przez ks. Markiewicza, ale i próbował przeszczepić je na obszar
swojej diecezji, czy korespondencja z ks. prof. Stanisławem Spiessem, profesorem
i rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. W zbiorze znajduje się też korespondencja
osób trzecich, ale odnosząca się do Markiewicza, np. rodziny Trzecieskich i Anny
Potockiej. Tom zamykają trzy indeksy: rzeczowy, geograficzny i osobowy.
Należy zgodzić się z redaktorem tomów, który napisał, że „Listy odsłaniają
[…] krytykę braku troski o robotników i chłopów oraz zaniedbania w oświacie,
nawołując do reform w edukacji” (t. 1, s. VII). Myślę, że odsłaniają dużo więcej
– świat galicyjskich zależności z punktu widzenia prowincji i udanych prób jej
podźwignięcia cywilizacyjnego. Z kolei wójt Miejsca Piastowego, Marek Klara,
współfinansujący publikację, zgrabnie napisał, że listy Markiewicza „są prawdziwą
kopalnią wiedzy o nim samym” i pozwalają spojrzeć na tę postać z o wiele bardziej osobistego i emocjonalnego punktu widzenia (tylna strona okładki). Lektura,
mimo iż „surowa” i podana bez aparatu naukowego i szerszego wprowadzenia
w konteksty, jest nie tylko pożyteczna, ale zdradza wiele interesujących wątków,
bynajmniej nie tylko ograniczonych do ks. Markiewicza, zakładu dla chłopców
czy michalitów. Wielka szkoda jedynie, że publikacja nie znalazła się w szerszej
dystrybucji i jest trudno dostępna dla potencjalnych zainteresowanych.

ROCZNIK PRZEMYSKI t. 56
HISTORIA z.1 (25) 2020

VICTORIA WILTOS (Wiedeń, Austria)

orcid.org/0000-0003-4109-4579

REVIEW: NORMAN DOMEIER,
DER EULENBURG-SKANDAL: EINE POLITISCHE
KULTURGESCHICHTE DES KAISERREICHS,
FRANKFURT/NEW YORK 2010, SS. 433
Reading through the first pages of the book Der Eulenburg-Skandal: Eine
politische Kulturgeschichte des Kaiserreichs (2010) by Norman Domeier it is noticeable that this scandal was not an ordinary one. It was a scandal that permitted to
get personal with the very first institution of the state, a scandal where politics and
sexuality were put into the same discussion, a scandal which was perceived as the
equivalent to the French Dreyfuss Affair. So what could have been that sensational
that would trigger not only a moral but also a political crisis in the late German
Empire? Allegations of homosexuality of Wilhelm II and his closest advisors. The
“Eulenburg Scandal” itself arose as a result of a series of trials between 1906 and
1909 relating to the accusation of homosexual relations (at the time illegal in the
German Empire) of prominent members of the cabinet who were portrayed as being part of a suspicious “camarilla” around Emperor William II. The scandal was
initiated by Maximilian Harden, who was editor of the avant-garde magazine Die
Zukunft. His revelations not only dominated the headlines of German newspapers
but also of the world press. Harden accused Wilhelm II of being influenced politically by a homosexual camarilla centered around Phillip zu Eulenburg, a Prussian
diplomat but most importantly best friend of the Emperor. According to Harden
they had manoeuvred the German Reich into international isolation.
It is completely approved by historians that the Eulenburg Scandal was a
turning point for the German Empire and has been subject of various publications
quite recently, such as ”Gay Berlin” by Robert M. Beachy (2014). Still, according to Domeier, the scandal had a much bigger impact on various spheres in the
Empire. The book is determined to prove this circumstance and explains how it
influenced society, sovereignty, military affairs, internal and external affairs. He
puts the scandal also into the context of the First World War and since historians
still deal with the problem of how to comprehend the causes of this global conflict,
Domeier opens a whole new discussion regarding this issue.
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The author´s approach to research on the scandal is as the title already suggests
a “political cultural historical“ one (“politische Kulturgeschichte”). He is able to
include and discuss a huge variety of topics since he does not limit his research to
a traditional historical study but rather repeatedly crosses lines between culture,
politics and history. The result is a stunning work that is able to give the reader
detailed answers about the scandal and its tremendous effects on the
Kaiserreich. In terms of content, he divides his work into seven large chapters.
First of all, with regard to Harden, he shows the astonishingly high interpretative
power of intellectuals in the empire, then tackles the merging of politics, justice and
opinion-making in the public scandal discourse, while later in the book analyzing
politicization of marriage, sexuality, and friendship. Finally, he discusses how
Germany’s foreign policy and military became focal points of warlike ambitions
under the suspicion of homosexuality. By referring to over 5000 press articles (!)
including German, English, American and French newspapers, the historian shows
his accurate and precise knowledge about the Eulenburg Scandal. The author does
not elucidate the events of the scandal in chronological order, therefore he provides
a short time line at the beginning of the book (“Zeittafel” p. 26). The use of this
technique, not necessarily following a stiff chronology, allows the author to present
his research in a more convenient way. However, that might be also confusing for
the reader as Domeier does not always stick to the core topic but extends it into
unexpected spheres and often suddenly communicates other associations. The
historian is an excellent writer and impresses with his unique phrase structures. He
does not focus on the juridical outcome of the series of trials (since there was no
real outcome, there is also no need to) but rather centers his work around social,
moral and political impacts for the German Empire of the Eulenburg Affair. He
also shows special interest in the scandal as a phenomenon itself and extends his
research on the field of the study of scandals (“Skandalforschung”). Let us now
have a look at the Eulenburg Scandal itself, and reflect on the main results of
Domeier´s culture-political historical study.
To understand the scandal to its full extent, it is essential to get a sense of the
spirit of the times of the late German Empire. Domeier focuses in the first chapters on creating a knowledge base for the reader but is also not afraid of heading
directly into the subject. Just within the first few pages Domeier presents the Eulenburg Scandal as a transnational media event, and makes clear that for him the
scandal should be viewed on a bigger, transnational scale (p. 9 f.). He informs the
reader about events that took place before the affair and crucial constellations as
he describes the Wilhelminian period as an age of prestige politics with remnants
of feudalism which are characterized by propagating idealized paterfamilias. An
opposite of this image was a flourishing unique gay subculture in Berlin. The
knowledge about sexuality had increased due to the emergence of the field of
sexual studies in the 1880s with the leading figure Dr. Magnus Hirschfeld (p. 32).
German society was torn between new trends such as moral sexual liberalization
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tendencies and prevailing moral concepts (p. 52). Domeier focuses throughout his
book strikingly often on „morality“. He claims that morality is one of the forgotten
conflicts of the late Kaiserreich (“vergessene […] politische […] Konfliktlinie des
Wilhelminischen Deutschlands” p. 14).
Domeier writes that the success of the Eulenburg Scandal was determined by
events such as the first Morocco Crisis, which was a diplomatic disaster in 1905
that occurred in the German Empire, and weakened it decisively. The German
Empire felt intimidated by the newly formed Anglo-French Entente and decided
to intervene by promoting the independence movement in Morocco (p.10). The
outcome of this diplomatic action was a terrible failure as it led to an even tighter
friendship between Britain and France while the German Empire found itself in
international isolation. The crisis did not end in a war, which we shall see later
is important for the Eulenburg Scandal. In 1906 Maximilan Harden got access to
intimate letters of Wilhelm II. In that correspondence, Eulenburg, got referred to
as “Philline”. Kuno von Moltke (city commandant of Berlin) got called “Süßer”
(sweetie) and “alter Dachs” (old badger). As “Liebchen” (sweetheart) Wilhelm II
appeared in those letters several times (p. 32). Harden did not wait long to take
action towards the scandal. Later that year Harden publicly in press accused Eulenburg of being the leader of an allegedly homosexual clique within the imperial
government. As Domeier writes, Harden succeeded to establish his theory about
why the German Empire found itself in a crisis and isolation. He appointed the
“Eulenburg Camarilla” as the scapegoat and made it responsible for failures in
the Empire.
According to his narrative the circle around Eulenburg already had provoked
the fall of Bismarck in 1890 and had since then isolated the Kaiser from the people.
Harden claimed that Wilhelm II due to the advice of Eulenburg‘s Camarilla had
practiced excessively and unnecessary pacifism, which resulted in isolation of the
Empire (p. 11). “Unnecessary pacifism” referred inter alia to the first Morocco
crisis, since seemingly no further measurements were taken like starting a war for
instance. Though in 1905 the German Empire issued a declaration of war to France
(that never got public), Harden saw it as a bluff, and accused the ruling circle of being
pacifist enthusiasts. Domeier also describes that Harden found another matching
connection between the camarilla and “pacifist actions”. The Liebenberg Dining
circle, which was the network of friends of Eulenburg (Liebenberg was Eulenburg´s
castle) got targeted again by the journalist: He claimed that a special “francoallemand
rapprochement” happened between Eulenburg and the French diplomat Raymont
Lecomte (p. 308). Peace-politics were put in the context of “homosexual influence”.
Whoever was homosexual had to be a pacifist and vice versa (p. 305 f). The journalist
played with allegations of homosexuality, and directly questioned the masculinity of
the leaders of the Empire. He claimed “masculinity” was a proof of making “good
politics”. Harden´s dirt campaign against the “Eulenburg Camarilla” is described as
moralization of politics by Domeier (p. 35).
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An aspect that contributed to the big resonance of the scandal among German
society was a huge discussion centered around men “losing” their “masculinity”
within a “moral crisis” (p. 39). This moral crisis would legitimize the debate on
sexuality of the Emperor and his closest advisors. So when in one of the trials the
lawyer of General Moltke, revealed that Moltke got beaten by his wife, the German
army was held up to ridicule. That was shocking news for the public, since the
physical superiority of men had been always taken for granted. The media later also
wrote that Moltke armed himself against his wife’s sexual intentions with buckets
of ice right in the bed (p. 81). Domeier describes the first Harden-Moltke process
by providing a lot of press examples which give the reader deep insights into the
trials. An interesting regard considering the process of Moltke that Domeier closes
in is that woman’s needs, or the demand of a woman to be sexually pleased, was
discussed publicly as a result of the trial (p. 370).
The Eulenburg Scandal also influenced the picture of male friendships. Though
the German public had different opinions on the friendships of the highest men of
the realm, as Domeier says, a common stream evolved which led to questioning
friendships between men on a daily basis (p. 39). The attempts of pro-governmental
newspapers to compare the pet names with the language of poets, failed. Domeier
provides the example of Goethe, calling Carl Friedrich Zelter his “beloved”, his
“adored” friend. A common “panic” followed of detecting homosexuality in male
friendships. For Domeier the press turned into the fourth pillar of the state and
proved its power throughout the scandal (p. 124). The media was able to question
a before unquestionable establishment of high aristocrats. Domeier observed later
in his chapters that the scandal had a positive impact on the people’s moral right of
veto. The scandal can be therefore seen as a threat for prestige politics and fruitful
in a more democratic sense, with the press being a central figure.
The historian also writes that the Eulenburg Scandal contributed to the fact
that the term “homosexuality” had become utterable as the German press was not
afraid to use it (au contraire to English and American press). However, this circumstance did not lead to tolerance towards homosexuality but rather strengthened
homophobe streams (p. 371).
Domeier also describes another interesting after-effect of the scandal, which
was the establishment of the notion of a “pink” homosexual international (p. 301).
The times and the first steps towards globalization made the creation of so called
internationals very popular, such as the red international (the socialists) or a charity
international like the Red Cross. The accusations of the pink international were very
concrete in their claim that this was a cosmopolitan group without dependability
on the nation. Its cosmopolitan nature clashed with the idea of a modern nation
state and being loyal to the fatherland. Therefore, the camarilla was portrayed
as a group of traitors to their fatherland, which contributed to a strengthening
of homophobia (p. 319). As Domeier writes, this idea also inspired anti-Semitic
newspapers to find connections between homosexual and Jewish internationals.
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Since “Alliance Israélite” promoted the abolition of §175 (which prohibited sexual
interaction between men by law), in the eyes of anti-Semits this could not have
been a coincidence (p.317).
When Domeier puts the scandal into the context of the First World War, he
underlines that he does not claim a determinism regarding 1914. However, the
Eulenburg Scandal led to legitimization of war on a new level that was barely or
not considered at all before: a moral one (p. 373). („Ohne einen Determinismus
auf »1914« hin zu behaupten, stärkte der Eulenburgskandal (…) ein Weltbild (…)
[:] Krieg als ein „reinigendes Gewitter (…)“ p. 372). The crisis of masculinity in
German politics but also society contributed to a pro-war atmosphere throughout
the German Empire, which is a very interesting result of Domeier´s study and
should be definitely considered by other historians.
One can see that Domeier is absolutely right when he states that the scandal was
way more complex than it had been considered before. It helped on the one hand
to weaken prestige politics but on the other hand also strengthened homophobia
which the change was based on. Domeier´s research opened new doors regarding
the Eulenburg Scandal and can be described as an absolute masterpiece of its kind
as a political cultural history study. His profound research proves and legitimizes
his claim for the Eulenburg Scandal having a much bigger impact on the German
Empire and even transnationally. “Morality” was one of Domeier´s main objects
throughout the work when addressing the Eulenburg Scandal. What I personally
found very interesting is that the historian suggests morality is a “representative
and producer of social, political and cultural connections.” (“Repräsentantin und
Produzentin sozialer, politischer und kultureller Verhältnisse” p. 374). For me, as
a young historian, definitely an aspect that inspired me and that made me think
for a while.
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The recent centenary of the outbreak and subsequent end of the First World
War has offered scholars an important opportunity to reevaluate the Great War’s
implications and legacies. This is especially true of the Eastern Front, where the
War lasted until the early 1920s, and has received considerably less attention
from historians than its Western counterpart. As a result, a bevy of excellent new
studies of the Great War that go beyond the military realm have recently been
published to address such lacunae in historiography. Tomasz Pudłocki and Kamil
Ruszała’s newest anthology, Intellectuals and World War I: A Central European
Perspective is a shining example of such studies. Growing out of “an academic and
methodological exchange… between historians and other scholars dealing with
[the] social history of World War I in East-Central Europe” the book focuses on
the social lives of intellectuals and their ideas as they grappled with the everyday
realities of wartime privation, their experiences on the home and war fronts, and
in the years following the War’s end (pp. 7).
The result of a 2016 conference at Kraków’s premier Jagiellonian University,
Intellectuals and World War I is the cumulative work of twenty of the region’s
prominent scholars of the First World War who hail from nine countries, including
Austria, Croatia, Germany, Hungary, Italy, Poland, Slovenia, the USA, and Ukraine.
This rich assortment of perspectives has made for an exciting volume that reflects
various historiographical and methodological approaches. The contributors of this
expansive text, however, are unified in their desire to answer the editors’ three
main research questions: how did the Great War affect individual intellectuals’
family life, education, religion, gender, and sexuality?; how did intellectuals conceptualize the War?; and lastly, to what extent was the War an opportunity for the
intelligentsia to re-evaluate its own place in Central European society? To answer
these questions, the text is divided into three sections. After a short introduction
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written by the editors, Section I offers a series of general studies ranging from
intellectuals’ roles in creating propaganda to their positions in the managing of the
War’s refugees. Section II is a more focused collection of individual case studies
that highlight the lives of scientists, journalists, politicians, religious leaders, and
educators. And Section III considers the role of intellectuals in the years following
the First World War.
Section I begins with an article by renowned Habsburg historian Pieter Judson
who offers a revisionist history of the end of the Habsburg Monarchy arguing for
a reevaluation of the relationship between nationalism and the collapse of the
Austro-Hungarian Empire in 1918. Rather than perceiving nationalism as the
cause of the state’s demise, Judson instead analyzes how the imperial structure
of the Habsburg Empire provided a space for nationalism to thrive. From there,
the chapters range in topics including propaganda, intellectuals’ experiences as
soldiers and their home front experience, refugees, and architecture. Maciej Górny
and Viktoriia Voloshenko, for example, analyze intellectuals’ production and dissemination of propaganda during the Great War. Górny argues that much of the
East-Central European propaganda created during the First World War followed
similar styles and motifs to that of Western Europe. Voloshenko traces Ukrainian
intellectuals’ propaganda as it made its way through the countryside, demonstrating how such publications and writings influenced Ukrainian peasants’ ideas of
militarism, nation, and anti-imperialism. Liubov Zhvanko and Kamil Ruszała
address issues of refugees in Ukraine and the Austrian province of Galicia, respectively. Both authors showcase intellectuals’ organizing to provide aid to the
huge numbers of displaced civilians and the creation of refugee categories in the
Russian and Austro-Hungarian Empires. Belinda Davis, building on her previous
path breaking work of everyday life in World War I Berlin, tells the story of how
Traugott von Jagow’s ideas about Germany and state power changed during the
war. After witnessing the deprivation caused by the war and seeing Germany’s
most vulnerable citizens suffer, Jagow began to advocate for greater state aid on
behalf of imperial subjects. Of particular note is Eszter Balázs’s excellent article
about the physical bodies of Hungarian writers who participated in the War as
combatants and the consequences that bodily harm and even death had on their
legacies as authors. Articles by Stevo Đurašković and Marko Vukičević bring us
to Croatia. Đurašković highlights intellectuals’ competing ideas regarding Croatian
nationalism tracing the fissures created between Croatian Yugoslavists and their
Croatian nationalist counterparts, arguing that these intellectuals saw Croatia at
once as the bulwark of the east against German expansion and imperialism and the
west against the so-called Byzantine East. Vukičević, meanwhile, traces the lives
of Croatian architects offering both a qualitative discussion of their fates during
the Great War as well as a quantitative analysis of their architectural productivity.
Following these more generalized studies, Section II provides focused biographical analyses of individual intellectuals including professors, priests, and
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journalists. Here, we delve more deeply into the psyche of the subjects of these
articles, understanding how the wartime experience shaped their worldviews.
The section begins with Andrzej Synowiec’s analysis of Jagiellonian University
professor Stefan Jentys’s humanitarian aid and social services he provided during
the war, showcasing how Professor Jentys suspended his research to engage in
numerous social programs, ultimately gaining the respect and recognition of top
government officials in the newly reconstituted Poland. Natalia Kolb brings us to
a Greek Catholic Parish in Galicia showcasing the life of priest Isyder Hlynskyi,
using his activism during the war to discuss the plight of the Ukrainian poor. Andrea Griffante writes about Lithuanian writer Gabrielė Petkevičaitė whose wartime
experience as an informal medical care provider served as the inspiration for her
later writings regarding health and hygiene. Three articles comment on the role of
Jewish intellectuals’ contributions during the Great War. Susanne Korbel tells the
otherwise forgotten story of the author of the famous Österreichische Reiterlied,
Hugo Zuckerman. Korbel claims that despite the song’s popularity, anti-Semitism led to the erasure of Zuckerman’s connection to the song. Robert Blobaum
builds on his work on Warsaw during the First World War and offers an analysis
of the political beliefs of Noah Prylucki, an influential leader of Warsaw’s Jewish
community who worked to support Jews in an incredibly hostile environment.
Andrew Kier Wise and Penny Messinger bring us to Buffalo, New York where
local socialist activists Anna Mogilova and Boris Reinstein advocated for reform.
Tomasz Pudłocki’s article on William John Rose argues that Rose’s earliest experiences being interned by Austrian officials on the Polish-Czech border led him to
develop an interest in East-Central Europe ultimately leading him to become one
of the leading scholars of East-Central Europe. Kumru Totkamis, takes us to the
Ottoman Empire, using a Turkish-Kurdish married couple’s experience through
the Great War to explain the world of ethnic minorities in the late Ottoman Empire.
The shortest section, Section III, pushes the limits of the periodization of the
First World War demonstrating that its consequences and legacies lasted far beyond
its end. Michael Jung’s article about the faculty of the Technische Hochschule Hannover demonstrates that militarism and anti-Semitic sentiment carried over into the
interwar period from the Great War. These beliefs, coupled with ethno-nationalism
influenced the culture and curricula of higher education which was exploited for the
glorification of the German fatherland. The book’s final chapter by Iryna Orlevych
explains how Russophile Galician intellectuals used the stories of oppression and
deaths of prisoners interned in the Austrian-led Talerhof concentration camp to
construct a nationalist narrative of victimization among the Rus nation.
Intellectuals and World War I is unlike other intellectual histories. As the articles demonstrate, the experience of the War had a profound effect on the way
intellectuals imagined the world around them. Combining this intellectual historical
approach with a social historical one provides analyses not only of the creation,
dissemination, and consequences of intellectuals’ ideas, but also illuminates the
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lives behind them. In short, this volume takes intellectuals away from a more mysterious, esoteric existence and humanizes them for the reader. The book breaks the
bounds of traditional military and intellectual histories, giving us a badly-needed
understanding of how the War shaped the fates of the region’s most prominent
thinkers. It is also to be commended for its focus primarily on the Austro-Hungarian and Russian Empires which are relatively understudied in English-language
historiography, especially compared to Western Europe and the German Empire.
The book’s sheer breadth alone will fill in wide gaps in the historiography and
no doubt inspire even more questions for a new generation of scholars to study.
Intellectuals and World War I is an important study that simultaneously paints
broad strokes regarding Central Europe’s intelligentsia, while contextualizing them
in individual realities. Still, the book might have benefitted from a more thematic
organization of the articles themselves. Perhaps in organizing the contributions
by themes such as propaganda or gender and the body, the reader might have a
better sense of how the articles speak together more fluidly. Regardless of this
minor criticism, however, the book offers an important and refreshing alternative
to the historiography that is often dominated by more traditional military studies.
Its wide range of articles takes us from the streets of Central European cities
into printing houses and churches, and from the halls of politics to the halls of
the academy, recreating for readers the lives of Central Europe’s most important
thinkers during a truly unthinkable time. A broad and comprehensive volume, this
text will appeal to scholars of the social and intellectual history of the Great War,
and of East-Central Europe in general.
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