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Studia nad kształtowaniem się struktur osadniczych na obszarach pogranicznych (obszar dorzecza górnej Drwęcy wchodzi w obręb szeroko rozumianego pogranicza słowiańsko-bałtyjskiego) z metodycznego punktu widzenia należą do najtrudniejszych problemów badawczych. Głównym celem artykułu jest
próba modelowego ujęcia procesów zasiedlenia zachodzących na badanym obszarze we wczesnym średniowieczu (VII/VIII–XII/XIII w.)1.
Trzon badanego obszaru zajmuje powierzchnię około 1500 km2 i mieści
się w obrębie trzech mezoregionów fizycznogeograficznych: Pojezierza Iławskiego (314.9), Doliny Drwęcy (315.13) i Garbu Lubawskiego (315.15)2. W świetle źródeł pisanych pruska przynależność tych ziem wydaje się być pewna (tereny w łuku Drwęcy oraz położone na wschód od niej znajdowały się w północnej
części Sasinii, natomiast ziemie zlokalizowane na północny zachód od Drwęcy

1
Modelową wizję zasiedlenia obszaru dorzecza górnej Drwęcy opracowano w oparciu o analizy porównawcze materiałów ceramicznych z terytorium tzw. pogranicza słowiańsko-bałtyjskiego przeprowadzone
w rozprawie doktorskiej Wczesnośredniowieczna ceramika naczyniowa a kształtowanie się pogranicza słowiańsko-bałtyjskiego przygotowanej w Instytucie Archeologii UMK w Toruniu, wyniki badań weryfikacyjno-rozpoznawczych grodzisk w Domkowie, Lipowcu, Ornowie-Lesiaku i Morlinach (zob. przyp. 4) oraz rezultaty
analizy struktur zasiedlenia opierające się na wynikach badań wykopaliskowych, uzupełnionych badaniami
powierzchniowymi prowadzonymi głównie w ramach programu Archeologicznego Zdjęcia Polski.
2
J. Kondracki, Geografia fizyczna Polski, Warszawa 1978, ss. 249–250; oznaczenia mezoregionów według podziału idem, Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne, Warszawa 1994.
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należały do Pomezanii)3. Jednakże (późne) źródła pisane odzwierciedlają stan
z XIII i XIV w. Dla okresu sprzed XIII w. podstawowe znaczenie mają dane archeologiczne. Tymczasem stan refleksji archeologicznej nad kształtowaniem
się i dynamiką zasiedlenia tego obszaru pozostawia wiele do życzenia. Można
powiedzieć, że stan rozpoznania archeologicznego badanego obszaru był do
niedawna niedostateczny. W ostatnich latach w Instytucie Archeologii UMK realizowano projekt badawczy, w ramach którego przeprowadzono badania weryfikacyjne czterech grodzisk wczesnośredniowiecznych4.
Problematyka osadnictwa wczesnośredniowiecznego w dorzeczu górnej
Drwęcy nie wzbudzała zainteresowania archeologów-mediewistów, w związku
z czym nie sformułowano żadnego projektu badawczego, którego celem byłoby rozpoznanie podejmowanego zagadnienia5. Problematyka kształtowania się
struktur zasiedlenia nie doczekała się choćby wstępnego i modelowego opracowania. Właściwie żadne ze stanowisk z analizowanego obszaru nie było przedmiotem szerokopłaszczyznowych prac wykopaliskowych. Większość znanych
grodzisk datowanych jest ramowo na okres XI–XIII w. lub ogólnie na wczesne
średniowiecze. Od czasów W. Łęgi, który uważał stanowiska grodowe z omawianego obszaru za warownie pruskie, niewiele nowego napisano na ten temat6.
W nowszej literaturze archeologicznej dotyczącej kształtowania się pogranicza słowiańsko-bałtyjskiego, w tym również osadnictwa w dorzeczu górnej
Drwęcy, dominuje „kolonialna” perspektywa studiów. Dostrzega się jedynie zachodniosłowiańskie społeczności, a niejednokrotnie jedyną przesłanką świad-

3
Zob. np. G. Białuński, O zasiedleniu ziemi lubawskiej w okresie przedkrzyżackim w świetle źródeł pisanych i toponomastycznych, Pruthenia, 2008, t. 4, ss. 293, 316–317. Autor dowodzi pierwotnie pruskiego charakteru osadnictwa na pograniczu prusko-mazowieckim. Inną hipotezę przedstawili J. Powierski, Studia nad
strukturą administracyjną ziemi chełmińskiej i michałowskiej w okresie piastowskim, Prace Wydziału Nauk Humanistycznych, Ser. C, 1972, nr 13, s. 76 oraz E. Kowalczyk, Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej (między
Drwęcą a Pisą), Warszawa 2003, s. 134, 169.
4
W 2011 r. realizowano program badawczy „Pogranicze słowiańsko-bałtyjskie we wczesnym średniowieczu (badania weryfikacyjno-sondażowe wybranych grodzisk oraz weryfikacja materiałów ceramicznych”
(grant WNH o numerze 329-NH) kontynuowany w 2012 r. jako „Pogranicze słowiańsko-bałtyjskie we wczesnym średniowieczu (badania weryfikacyjno-sondażowe wybranych stanowisk oraz weryfikacja materiałów
z badań AZP)” (grant WNH o numerze 1008-NH). Do badań weryfikacyjnych lub rozpoznawczych wytypowano grodziska w Ornowie-Lesiaku (w literaturze znane jako Kajkowo), gm. Ostróda, stan. 3, Domkowie, gm.
Grunwald, stan. 1, Lipowcu, gm. Ostróda, stan. 1 oraz Morlinach, gm. Ostróda, stan. 1.
5
Wyjątkiem był częściowo obejmujący ten obszar projekt badawczy „Pogranicze polsko-pruskie
we wczesnym średniowieczu. Ziemia lubawska” realizowany w latach 2005–2008 przez zespół pod kierownictwem Kazimierza Grążawskiego. Rezultaty projektu opublikowano w pracy: K. Grążawski, Ziemia lubawska na
pograniczu słowiańsko-pruskim w VIII–XIII w. Studium and rozwojem osadnictwa, Olsztyn 2009.
6
W. Łęga, Kultura Pomorza we wczesnem średniowieczu na podstawie wykopalisk, Toruń 1930, s. 401.
Warto zwrócić uwagę na weryfikacyjne badania powierzchniowe grodzisk z powiatu ostródzkiego realizowane przez M. J. Hoffmana i A. Mackiewicza. Rezultaty prac opublikowano w formie katalogu z komentarzem,
zob. M. J. Hoffman, A. Mackiewicz, Średniowieczne założenia obronne powiatu ostródzkiego, Ostróda 2004.
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czącą o słowiańskiej przynależności etnokulturowej są odkryte na badanych stanowiskach fragmenty ceramiki7.
Obszar dorzecza górnej Drwęcy w późnym okresie wpływów rzymskich
zajmowany był przez społeczności kultury wielbarskiej8. W fazie C3–D (od początku IV w.) miały miejsce istotne przeobrażenia osadnicze, które przejawiły się
niemal całkowitym wyludnieniem północno-wschodnich rubieży osadnictwa
kultury wielbarskiej. Zgodnie w literaturze przyjmuje się, że powodem wyludnienia ziem na wschód od dolnej Wisły było opuszczenie tych ziem przez ludność „wielbarską” zapoczątkowane już w fazie C29. W początkach fazy E późnego
okresu wędrówek ludów (około przełomu V i VI w.) w północnej i wschodniej
części obszaru opuszczonego przez społeczności „wielbarskie” doszło do wykrystalizowania się nowych ugrupowań kulturowych nazywanych w literaturze
grupą olsztyńską i grupą elbląską10. W tym czasie jednak obszar dorzecza górnej
Drwęcy pozostawał poza oddziaływaniem jakichkolwiek grup ludzkich.
Hiatus osadniczy trwał co najmniej do schyłku VII, być może do połowy VIII w. Ślady inicjalnej penetracji osadniczej Równiny Urszulewskiej, Garbu Lubawskiego i Doliny Drwęcy można datować na VIII stulecie i należy łączyć
z przenikaniem na ten obszar niewielkich grup ludności zachodniosłowiańskiej
z Mazowsza i ziemi chełmińskiej. Najpewniejszym śladem tych przemieszczeń
osadniczych jest grodzisko w Leszczu, gm. Dąbrówno, usytuowane na półwyspie wcinającym się od południa w wody jeziora Dąbrowa Wielka11. Najbliższe analogie dla ceramiki z tego stanowiska stwierdzono w materiałach kla-

7
Zob. np. J. Bojarski, Weryfikacja grodzisk wczesnośredniowiecznych na Pojezierzu Iławskim w latach
1995–1997, Acta Archaeologica Pomoranica, 1998, t. 1, ss. 199–210; W. A. Moszczyński, Rubież słowiańsko-bałtyjska nad Wkrą w VIII–XI wieku na podstawie ceramiki ze stanowisk w Nowym Dworze, Tarczynach i Trzcinie,
w: Pogranicze polsko-pruskie i krzyżackie, pod red. K. Grążawskiego, Włocławek–Brodnica 2003, ss. 83–112.
8
W. Nowakowski, Kultura wielbarska na wschód od dolnej Wisły. Materiały z dawnych badań i przypadkowych odkryć w zbiorach berlińskich i norymberskich, Barbaricum, 1994, t. 3, ss 193–205.
9
A. Cieśliński, Kultura wielbarska nad Łyną, Pasłęką i górną Drwęcą, Pruthenia, 2009, t. 3, s. 99.
10
W. Nowakowski, Zmierzch dawnych czasów, czy świt nowej epoki? Południowa rubież osadnictwa zachodniobałtyjskiego w VI–VII wieku, w: Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce – 15 lat
później, pod red. W. Chudziaka, S. Moździocha, Toruń–Wrocław 2006, ss. 279–280, ryc. 1.
11
Przeprowadzona analiza porównawcza zabytków ruchomych pozwoliła na określenie czasu użytkowania odkrytych tam obiektów mieszkalnych, jak i funkcjonowania samego grodu na VIII (drugą połowę?) – połowę IX w., zob. S. Wadyl, Wczesnośredniowieczna ceramika naczyniowa a kształtowanie się pogranicza słowiańsko-bałtyjskiego, Toruń 2013, mps rozprawy doktorskiej w Instytucie Archeologii UMK, s. 110. Autorka badań datowała grodzisko na IX – początek X w., zob. A. Marciniak-Kajzer, Wczesnośredniowieczny gród
i późnośredniowieczny dwór w miejscowości Leszcz w województwie warmińsko-mazurskim, w: Pogranicze polsko-pruskie, ss. 245–254.W późniejszej publikacji zawęziła chronologię do okresu od lat trzydziestych–czterdziestych IX do przełomu IX i X w., zob. eadem, Wczesnośredniowieczne osadnictwo na pograniczu prusko-mazowieckim w świetle badań grodziska w Leszczu w woj. warmińsko-mazurskim, Archeologia Polski, 2006, t. 51,
z. 1–2, s. 135; zob. też W. A. Moszczyński, op. cit., s. 99.
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syfikowanych w strefie chełmińsko-dobrzyńskiej w ramach nurtu Żmijewko12
oraz w zespołach ceramicznych z Tarczyn oraz Nowego Dworu13. Struktura podobna do zespołów ceramicznych z Leszcza została stwierdzona w datowanych
na VIII–IX w. seriach z Szelig oraz Miszewka Strzałkowskiego na Mazowszu14.
Z czasem funkcjonowania grodu w Leszczu może być synchronizowana pierwsza
faza osadnicza stwierdzona na osadzie w Tarczynach, gm. Lidzbark Welski15. Pojedyncze ślady osadnicze z najwcześniejszej fazy zasiedlenia stwierdzono w dolinie
Drwęcy w Tyrowie, gm. Ostróda oraz Tchórzance, gm. Iława16. Stanowiska znane są jedynie z dokumentacji AZP, w związku z czym ich VIII-wieczna metryka
jest warunkowa. Cechą charakterystyczną osadnictwa z inicjalnej fazy zasiedlenia jest znaczne jego rozproszenie. Pojawiające się grupy ludzkie związane były
z Mazowszem i strefą chełmińsko-dobrzyńską. Na szczególną uwagę zasługuje gród w Leszczu. Mógł on pełnić rolę pewnego rodzaju centrum ugrupowania
plemiennego, jednak w jego bliskim i dalszym sąsiedztwie poza osadą w Tarczynach nie stwierdzono innych elementów zaplecza osadniczego. W związku z powyższym trudno określić jego rolę w strukturze osadniczej tego obszaru.
W IX w. w południowej części badanego obszaru, w dorzeczu środkowej
Weli, w dalszym ciągu funkcjonował gród w Leszczu. Jego upadek nastąpił około
połowy IX w. Do przesunięć grup ludzkich dochodziło wzdłuż środkowej Drwęcy. Śladem tej kolonizacji mogą być osady w Frednowach, gm. Iława oraz Stanowie, gm. Iława znajdujące się w zachodniej strefie doliny Drwęcy17. Być może
śladem tych przemieszczeń jest również zespół punktów osadniczych z okolic
Ostródy (Tyrowo, Ostróda-Cierzpięty18). Prawdopodobnie do tego samego horyzontu chronologicznego zaliczyć należy osadę usytuowaną w bezpośrednim
sąsiedztwie grodziska w Ornowie-Lesiaku, gm. Ostróda19. Materiały źródłowe
pochodzą jedynie z badań powierzchniowych osady, co sprawia, że możliwe jest
12
M. Weinkauf, Ceramika naczyniowa jako źródło poznania procesów osadniczych w strefie chełmińskodobrzyńskiej w początku wczesnego średniowiecza (VII–IX wiek), Toruń 2011, mps rozprawy doktorskiej w Instytucie Archeologii UMK, ss. 418–419, ryc. 220.
13
W. A. Moszczyński, op. cit., s. 99.
14
W. Szymański, Próba weryfikacji datowania zespołu osadniczego ze starszych faz wczesnego średniowiecza w Szeligach, woj. płockie, Archeologia Polski, 1987, t. 32, z. 2, s. 368; M. Dulinicz, W. A. Moszczyński, Wczesnośredniowieczne osady w Miszewku Strzałkowskim i Wykowie, w: Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne
w dorzeczu Słupianki pod Płockiem, pod red. M. Dulinicza, t. 1, Warszawa 1998, s. 137.
15
R. Maciszewski, Osada przygrodowa w Tarczynach. Wyniki badań na tle metody eksploracyjno-dokumentacyjnej, w: Pogranicze polsko-pruskie, ss. 113–119.
16
Karta Ewidencyjna Stanowiska Archeologicznego (dalej: KESA) w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków (dalej: WUOZ) Olsztyn, delegatura w Elblągu (dalej: Elbląg) (autorzy kart – W. Skrobot, I.
i A. Szułdrzyńscy).
17
KESA Elbląg (autorzy kart – W. Skrobot, I. i A. Szułdrzyńscy).
18
KESA Elbląg (autorzy kart – W. Skrobot, I. i A. Szułdrzyńscy).
19
KESA Elbląg (autorzy kart – W. Skrobot, I. i A. Szułdrzyńscy).
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jej warunkowe datowanie na ten okres. Możliwe, że osadę należy synchronizować z funkcjonowaniem grodu i znacznie odmłodzić jej chronologię (czwarta
ćwierć X – połowa XI w.). Istotnym problemem wydaje się być przynależność
etnokulturowa tej osady. Analiza związków chronologiczno-przestrzennych ceramiki z grodziska w Ornowie-Lesiaku przemawia za pruską proweniencją tego
założenia, niemniej jednak nie jest możliwe kategoryczne rozstrzygnięcie tej
kwestii. Faza zasiedlenia dorzecza górnej Drwęcy w IX w. nie przyniosła większych zmian. Zdecydowana większość tego terytorium pozostawała wciąż niezasiedlona, a charakter osadnictwa można określić jako wyspowy. Jedynym ośrodkiem, który można być może interpretować jako centrum niewielkiej wspólnoty
terytorialnej, był gród w Leszczu.
Na X stulecie przypadał wyraźny przyrost liczby punktów osadniczych
w dorzeczu górnej Drwęcy. Nowe skupisko osadnicze z szeregiem osad i punktów
osadniczych powstało w dorzeczu Sandeli (Sampława-Rodzone, gm. Lubawa i Lubawa, gm. loco)20. Szczególnie silną koncentrację osadniczą stwierdzono w pobliżu ujścia Sandeli do Drwęcy. Kilkanaście kilometrów na północ, w zachodniej części doliny Drwęcy stwierdzono kilka pojedynczych osiedli datowanych na ten sam
horyzont chronologiczny (Frednowy, gm. Iława, Stanowo, gm. Iława oraz Gierłoż Polska, gm. Iława)21. Na okres od schyłku IX do połowy X w. przypada pierwsza faza zasiedlenia grodu (faza przegrodowa?) w Zwiniarzu, gm. Grodziczno22.
Nieco młodszą pozycję chronologiczną zajmuje zespół osadniczy z Nowego Dworu Bratiańskiego, gm. loco zlokalizowany w niewielkiej odległości od wschodniego brzegu Jeziora Skarlińskiego. Początki założenia grodowego w świetle wyników przeprowadzonych analiz można datować nie wcześniej niż na połowę
X w.23 Gród w Nowym Dworze Bratiańskim wraz z przylegającą osadą przygrodową tworzył zapewne niewielką wspólnotę terytorialną.
W okolicach Ostródy nadal rozwijało się osadnictwo w zespole osad
Ostróda-Cierzpięty. Być może już na schyłek IX w. należy datować usytuowaną na wysokiej krawędzi rzeki Grabiczek osadę w Domkowie, gm. Grunwald,
stanowiącą bezpośrednie zaplecze osadnicze grodziska w Domkowie o nieco
młodszej jednak chronologii. Podczas badań archeologicznych prowadzonych
w obrębie zespołu osadniczego w Domkowie pozyskano materiał ceramiczny,

20
KESA Elbląg (autor kart – W. Skrobot); KESA w WUOZ Olsztyn (autorzy kart – W. Skrobot, I.
i A. Szułdrzyńscy).
21
KESA Elbląg (autorzy kart – W. Skrobot, I. i A. Szułdrzyńscy); KESA Elbląg (autor karty – M. J. Hoffmann).
22
S. Wadyl, op. cit., s. 111. Przeprowadzona analiza zespołów ceramicznych z tego stanowiska pozwala
ustalić górną cezurę tej fazy na połowę X w.
23
Ibidem, s. 126.
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wykazujący silne związki z wyrobami garncarskimi ze strefy chełmińsko-dobrzyńskiej24.
Około 2 km na południe od Ostródy, pomiędzy jeziorami Morliny i Cibory, znajduje się datowany na ostatnie dekady X – połowę XI w. grodzisko
w Ornowie-Lesiaku. W nawarstwieniach odsłoniętych podczas badań w Ornowie przeważająca ceramika całkowicie obtaczana współwystępowała z wyrobami częściowo obtaczanymi oraz naczyniami całkowicie ręcznie lepionymi z wylewami wykańczanymi przez zaszczypywanie bądź odciski palcowe. Obecność
tych wyrobów, nawiązujących silnie do pruskiej tradycji garncarskiej, w zespołach ceramicznych z Ornowa wskazuje na pruską przynależność etnokulturową
tego grodziska. Przy takim założeniu obiekt ten byłby najdalej wysuniętym na
południe punktem osadniczym związanym z pruską strefą kulturową25.
W drugiej połowie X oraz na przełomie X i XI stulecia w strefie chełmińsko-dobrzyńskiej doszło do znacznych zmian w organizacji przestrzenno-osadniczej, które znalazły odbicie w południowej części Pojezierza Iławskiego oraz
w dorzeczu górnej i środkowej Drwęcy. Na drugą połowę X w. przypada zniszczenie organizacji grodowej w strefie chełmińsko-dobrzyńskiej, co jest postrzegane jako przejaw ekspansywnej działalności państwa piastowskiego26. Następnym
etapem działalności Piastów było wznoszenie nowych ośrodków grodowych bądź
przebudowa i adaptacja starszych obiektów. Zjawiska te odzwierciedlają zapewne
proces włączania tego terytorium w struktury państwa wczesnopiastowskiego27.
Wydarzenia te miały reperkusje w odniesieniu do ziem w dorzeczu środkowej i górnej Drwęcy. W pierwszej połowie XI w. upadł gród w Nowym Dworze Bratiańskim. Z czasem upadku wspólnoty terytorialnej funkcjonującej w rejonie Jeziora Skarlińskiego można synchronizować powstanie grodu w Nielbarku,
gm. Kurzętnik. W pobliżu warowni w Nielbarku odnotowano znaczną liczbę osiedli datowanych na ten sam horyzont chronologiczny28. Ośrodek ten pełnił prawdopodobnie rolę granicznej strażnicy, o czym świadczą przede wszystkim
silnie rozbudowane urządzenia fortyfikacyjne i relatywnie niewielka powierzchnia majdanu29. Niewielkie skupisko osiedli z tego samego horyzontu chronolo24
S. Wadyl, Sprawozdanie z badań sondażowo-weryfikacyjnych na grodzisku w Domkowie, stan. 1,
gm. Grunwald (AZP 28/57), mps w WUOZ Olsztyn, delegatura w Elblągu.
25
S. Wadyl, Wczesnośredniowieczna ceramika naczyniowa, ss. 463–464.
26
W. Chudziak, Wczesnośredniowieczna przestrzeń sakralna in Culmine na Pomorzu Nadwiślańskim,
Mons Sancti Laurenti, t. 1, Toruń 2003, ss. 132–135; J. Bojarski, Z badań nad pograniczem, s. 18.
27
W. Chudziak, op. cit., ss. 132–135.
28
S. Wadyl, Wczesnośredniowieczna ceramika naczyniowa, s. 469.
29
Zob. W. Chudziak, Ze studiów nad pograniczem słowiańsko-bałtyjskim we wczesnym średniowieczu. Problem przynależności etnokulturowej Pomezanii w IX–XI wieku, [w:] Pogranicze polsko-pruskie w czasach św. Wojciecha.
Materiały z konferencji, 18–19 września 1997 r., pod red. M. F. Jagodzińskiego, Elbląg, s. 94; J. Bojarski, op. cit., s. 19.
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gicznego stwierdzono w dorzeczu środkowej Weli w rejonie jezior Grądy oraz
Tarczyńskiego30.
Znaczną koncentrację osiedli stwierdzono w dorzeczu Sandeli, zwłaszcza
w okolicach jej ujścia do Drwęcy (Sampława-Rodzone, gm. Iława, Kazanice, gm.
Lubawa, Byszwałd, gm. Lubawa, Lubawa, gm. loco). Kolejne, aczkolwiek mniej
zwarte skupisko punktów osadniczych, odnotowano w zachodniej części doliny
Drwęcy (Frednowy, gm. Iława, Stanowo, gm. Iława, Borek, gm. Iława)31. Około
10 km na zachód od tego rejonu, w niewielkiej odległości od północnego brzegu
jeziora Łabędź, znajduje się grodzisko w Woli Kamieńskiej. Ceramika naczyniowa pochodząca z badań przedwojennych pozwala datować to stanowisko na XI
(drugą połowę?) oraz XII w.32 Trudną kwestią jest natomiast przynależność etnokulturowa tej warowni. W jej pobliżu stwierdzono liczne punkty osadnicze datowane
ogólnie na wczesne średniowiecze znane wyłącznie z dokumentacji AZP (Rudzienice, gm. Iława, Tynwałd, gm. Iława, Wola Kamieńska, gm. Iława, Kamień Mały, gm.
Iława, Szałkowo, gm. Iława)33. Być może świadczy to o istnieniu w tym miejscu
znacznego kompleksu osadniczego. Można dopuścić wyjaśnienie, że to najdalej na
północny wschód wysunięty punkt osadniczy wiązany z ziemią chełmińską. Przy
nieznacznym odmłodzeniu metryki tego założenia nie można wykluczyć również możliwości, iż stanowi on ślad po ekspansji społeczności pruskich oraz próbę umocnienia terenów między Jeziorakiem, jeziorem Łabędź oraz jeziorem Gil
Wielki. Brak precyzyjnej chronologii powoduje jednak, że próby łączenia tego
skupiska z kolonizacją czy to piastowską, czy też pruską są czysto hipotetyczne.
Z dość skomplikowaną sytuacją osadniczą mamy do czynienia w dorzeczu
górnej Drwęcy na odcinku od jej źródeł po Jezioro Drwęckie. Prawdopodobnie z niewielkimi grupami ludzkimi przybywającymi ze strefy chełmińsko-dobrzyńskiej należy wiązać punkty osadnicze zlokalizowane na obu brzegach rzeki Poburzanki (Samborowo, gm. Ostróda, Turznica, gm. Ostróda, Tyrowo, gm.
Ostróda)34. Na XI w. przypada czas funkcjonowania dużego zespołu osadniczego w Domkowie usytuowanego na wysokim brzegu rzeki Grabiczek35. Materiały pozyskane podczas badań prowadzonych w obrębie tego kompleksu wskazują na związki ze strefą chełmińsko-dobrzyńską i Mazowszem. Pewne zdziwienie
może budzić fakt, że w odległości kilkunastu kilometrów na południe nie zlokalizowano żadnych punktów osadniczych o takiej metryce.
KESA w WUOZ Olsztyn (autorzy kart – A. Kruk, M. Kulisiewicz).
S. Wadyl, Wczesnośredniowieczna ceramika naczyniowa, s. 469.
32
A. Lissauer, Die prähistorischen Denkmäler der Angrenzenden Provinz Westpreussen und der angrenzenden
Gebiete, Leipzig 1887, s. 186, tabl. V, ryc. 28; W. Łęga, op. cit., ss. 557–558.
33
KESA Elbląg (autorzy kart – I. Mellin, M. J. Hoffmann).
34
KESA Elbląg (autorzy kart – W. Skrobot, I. i A. Szułdrzyńscy).
35
S. Wadyl, Sprawozdanie z badań.
30
31
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Inne powiązania czytelne są w przypadku grodziska w Ornowie-Lesiaku.
Analiza materiałów pozyskanych podczas badań tego obiektu wskazuje na pruską przynależność etnokulturową społeczności zamieszkujących ten gród. Pod
koniec X w. warownia ta była zapewne najdalej wysuniętym na południe punktem osadniczym związanym z pruską strefą kulturową. Na połowę XI w. można datować upadek tego kompleksu osadniczego. Duża miąższość nawarstwień
o charakterze rumowiskowo-demolacyjnym wskazuje na gwałtowne zniszczenie tej warowni36. Warto poświęcić nieco więcej miejsca problemowi omawianego grodziska. W literaturze przedmiotu funkcjonuje pogląd zakładający istnienie
trzech faz osadniczych na tym grodzisku: pruskiej, słowiańskiej i prusko-słowiańskiej37. W oparciu o analizę stratygrafii zarejestrowanej w wykopach w 2011–2012 r.
oraz materiału zabytkowego odrzucono sugerowaną wcześniej trójfazowość
obiektu. Wykluczono ponadto proponowaną dawniej szeroką chronologię tego
stanowiska38.
W ciągu XI w. w niewielkiej odległości od grodziska w Ornowie-Lesiaku
powstały warownie w Morlinach i Lipowcu. Warownia w Morlinach jest usytuowana niespełna 100 m od południowo-zachodniego brzegu jeziora Morliny,
może być warunkowo datowana na drugą połowę XI–XII w. Podobną metrykę
ma grodzisko w Lipowcu. Podczas badań sondażowych prowadzonych na stanowisku pozyskano niezbyt liczny materiał źródłowy, który pozwala warunkowo datować to założenie na XI–XII w. Grodziska te wzniesiono prawdopodobnie po upadku warowni w Ornowie-Lesiaku; być może wyznaczają one zasięg
kolonizacji pruskiej w dorzeczu górnej Drwęcy. Z zarysowanym ujęciem współgra zaobserwowane zjawisko pojawienia się dużej liczby nowych osiedli na niezasiedlonym dotychczas obszarze znajdującym się między Drwęcą a jeziorem
Szeląg Wielki (Lubajny, gm. Ostróda, Stare Jabłonki, gm. Ostróda, Idzbark, gm.
Ostróda, Górka, gm. Ostróda). Być może tę niezwykle silną koncentrację punktów osadniczych należy interpretować jako przejaw kształtowania się struktur
terytorialno-osadniczych plemienia Sasinów, na które z najazdami wyprawiali
się już od początku XII w. książęta polscy i mazowieccy39.
Po upadku grodu w Nielbarku (około przełomu XI i XII w.?) w jego okolicy nadal funkcjonowało dość znaczne skupisko osadnicze. Na XII w. przypada militaryzacja dorzecza Weli. W pierwszej połowie XII w. nad niewielkim cie36
S. Wadyl, Grodzisko w Ornowie-Lesiaku w świetle wyników ostatnich badań archeologicznych, Pruthenia
(w druku).
37
Zob. W. A. Moszczyński, op. cit., s. 101, 106; K. Grążawski, op. cit., s. 50.
38
Szerzej na ten temat, S. Wadyl, Grodzisko w Ornowie-Lesiaku.
39
Zob. J. Powierski, Prusowie, Mazowsze i sprowadzenie Krzyżaków do Polski, t. 2, cz. 1, Malbork 2001,
ss. 21–41.
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kiem wpływającym do jeziora Lesiak powstał gród w Gutowie. Po jego zniszczeniu
około połowy XII w. powstały grody w Zwiniarzu oraz Nowym Grodzicznie40. Ten
sam horyzont chronologiczny reprezentują znajdujące się w odległości kilkunastu
kilometrów na południe od tych warowni, leżące równoleżnikowo, grody w Trzcinie oraz Tarczynach41 (Moszczyński 2003, s. 99; Dulinicz, Moszczyński 2007, szczególnie ss. 65–67). Obiekty te pełniły niewątpliwie rolę granicznych warowni. Ich kres
nastąpił na przełomie XII i XIII w. bądź w pierwszych dekadach XIII w. Na północ
od dorzecza Weli w okolicach Lubawy kształtowało się skupisko osadnicze o bliżej
nieokreślonym charakterze.
Ekspansja grup ludzkich z obszarów pruskich na niezasiedlony intensywniej obszar pogranicza słowiańsko-bałtyjskiego, szczególnie zaś na rejony dorzecza górnej Drwęcy aż po Poburzankę oraz ujście Dylewki do Grabiczki, tereny
znajdujące się na wschód od Jezioraka, jeziora Ewingi oraz w łuku Dzierzgoni,
rozpoczęła się już w XI w. W dorzeczu górnej Drwęcy, szczególnie na obszarze
między rzeką Grabiczek a jeziorem Szeląg Wielki zaobserwowano znaczy wzrost
punktów osadniczych. Na południowo-zachodnim brzegu jeziora Morliny oraz
około 7 km na południowy wschód na wysokim brzegu rzeki Grabiczek funkcjonowały wzniesione prawdopodobnie jeszcze w XI w. warownie o charakterze
refugialnym. Prawdopodobnie ziemie te wchodziły w skład struktury terytorialno-osadniczej Sasinii.
Oddzielnego potraktowania wymaga grodzisko w Zajączkach wzniesione
na wysokiej krawędzi doliny rzeki Gizeli. Bezpośrednio na zachód od grodziska
zlokalizowano osadę przygrodową. Zespół osadniczy w Zajączkach jest identyfikowany z głównym (albo jednym z głównych) grodem plemienia Sasinów42.
W 1998 r. w obrębie tego kompleksu przeprowadzono badania ratownicze. Na
podstawie uzyskanych rezultatów czas jego funkcjonowania określono na XII
– pierwsze dekady XIII w.43 Podczas badań pozyskano materiał źródłowy nawiązujący do wyrobów ze strefy chełmińsko-dobrzyńskiej44. Nie ma jednak podstaw, aby łączyć ten kompleks osadniczy z kolonizacją północnomazowiecką, jak
uczynił ostatnio Kazimierz Grążawski45. Przeczy temu przede wszystkim wymoS. Wadyl, Wczesnośredniowieczna ceramika naczyniowa, s. 473.
W. A. Moszczyński, op. cit., s. 99; M. Dulinicz, W. A. Moszczyński, Grody pogranicza nad górną Wkrą
– system czy chaos?, w: Pogranicze polsko-pruskie i krzyżackie (II), pod red. K. Grążawskiego, Włocławek–Brodnica 2007, ss. 65–67.
42
J. Powierski, Sasinowie, w: Słownik starożytności Słowiańskich, pod red. G. Labudy, Z. Stiebera, t. 5,
Wrocław 1975, s. 74.
43
A. Marciniak-Kajzer, Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w miejscowości Zajączki, gm. Ostróda w świetle badań ratowniczych przeprowadzonych w 1998 r., Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne, 1998, t. 4, ss. 171–179.
44
Ibidem.
45
K. Grążawski, op. cit., s. 96.
40
41
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wa źródeł pisanych, a także analiza przestrzennego rozkładu stanowisk archeologicznych na tym obszarze. W promieniu kilku kilometrów od Zajączek stwierdzono liczne punkty osadnicze o chronologii ogólnie wczesnośredniowiecznej.
Sama zaś ceramika ma bliskie analogie w materiałach pochodzących z grodziska w Ornowie-Lesiaku. Nie ma zatem podstaw, aby kwestionować znaczącą rolę
tego kompleksu w strukturach terytorialno-osadniczych plemienia Sasinów.
Rozpoczęta jeszcze w XI w. ekspansja terytorialna społeczności związanych z pruskim kręgiem kulturowym w XII stuleciu przybrała na sile. Zasiedlone
zostały wówczas tereny znajdujące się na południe i wschód od rzeki Dzierzgoń, a także obszary w dorzeczu górnej Drwęcy znajdujące się na północ od
rzeki Wel. W trakcie kolonizacji tych terenów miały miejsce rejzy łupieżcze, które spowodowały upadek struktur osadniczo-terytorialnych związanych ze strefą chełmińsko-dobrzyńską oraz z Pomorzem Gdańskim. Niewątpliwie w drugiej
połowie XII w. zasiedlone zostały obszary całego Garbu Lubawskiego oraz północnej części Doliny Drwęcy. Taki obraz sytuacji osadniczej obszaru, określanego
mianem pogranicza słowiańsko-bałtyjskiego, przedstawiają wzmianki zawarte
w źródłach pisanych.
W literaturze przedmiotu przyjęło się, że na XII w. przypada okres maksymalnej ekspansji państwa polskiego46. Rzeczywiście w obrębie całego badanego obszaru
zaobserwowano znaczny przyrost punktów osadniczych. Zdecydowany wzrost
liczby osiedli w tym czasie należy jednak wiązać z ekspansją „plemion” pruskich.
W strefie zwartego osadnictwa łączonego z ziemią chełmińską oraz Mazowszem
obserwowana jest co najwyżej militaryzacja strefy granicznej, zapewne w celu
obrony przed grupami Prusów.

46

Zob. J. Bojarski, Z badań nad pograniczem, s. 21; K. Grążawski, op. cit., s. 97.
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Sławomir Wadyl, Die Besiedelung des Einzugsgebietes der oberen Drewenz im frühen Mittelalter (7./8.–12/13.
Jahrhundert)
Zusammenfassung
Im Lichte der schriftlichen Quellen scheint die ethno-kulturelle Zugehörigkeit des Landes im
Einzugsgebiet der oberen Drewenz zu Preußen gut begründet zu sein (die Gebiete im Drewenzbogen
und östlich davon befanden sich im nördlichen Teil von Sassen, das nordwestlich der Drewenz gelegene
Land gehörte dagegen zu Pomesanien). Doch spiegeln die schriftlichen Quellen den Stand des 13. und 14.
Jahrhunderts wider. Für die Zeit davor haben archäologische Daten grundlegende Bedeutung. Indessen
ist der Stand der archäologischen Reflexion über die Gestaltung und Dynamik der Besiedelung des
Einzugsgebietes der oberen Drewenz bei Weitem nicht zufriedenstellend. Dieser Zustand wurde durch ein in
den letzten Jahren im Institut für Archäologie der Nikolaus-Kopernikus-Universität (UMK) in Toruń (Thorn)
realisiertes Forschungsprojekt verbessert, in dessen Rahmen verifizierende und diagnostische Arbeiten in
den Burganlagen in Ornowo-Lesiak, Domkowo, Lipowiec und Morliny durchgeführt wurden. Die Ergebnisse
dieser Arbeiten sowie die Resultate der Studien über die Siedlungsstrukturen gestatteten die Präsentation
einer modellhaften Erfassung, wie sich die Besiedlung dieses Gebietes in dem Zeitraum seit der Wende vom 7.
zum 8. bis zum Anfang des 13. Jahrhunderts gestaltet hat.
Übersetzt von Christiane Schultheiss
Sławomir Wadyl, Colonization of the basin of the upper Drwęca in the early Middle Ages (VII/VIII–XII/XIII.)
Summary
In the light of written sources ethnocultural affiliation of Prussian lands located in the upper basin
Drwęca seems to be well argued (in the arch area Drwęca and to the east of it were located in the northern part
of Sasinii the lands located north-west of Drwęca belonged to Pomezania). However, written sources reflect
the state of the thirteenth and fourteenth century. For the earlier period are essential archaeological data.
Meanwhile, the state of archaeological reflections on the evolution and dynamics of the upper basin Drwęca
settlement is far from satisfactory. This condition has improved in recent years carried out at the Institute
of Archaeology, Nicolaus Copernicus University research project, in which verification and reconnaissance
conducted mound Ornowie-Lesiaku, Domkowo, Lipowcu and Morliny. The results of this work and the results
of studies of the settlement were founded structures allowed us to present the evolution of the model approach
the settlement of the area in the period from the turn of the VII and VIII. To the beginning of the thirteenth
century.
Translated by Jerzy Kiełbik

Stanisław Achremczyk

Z PROBLEMATYKI OBRAD SEJMIKU WOJEWÓDZTWA
MALBORSKIEGO W XVIII STULECIU
Słowa kluczowe:

Malbork, Sztum, województwo malborskie, sejmik

Schlüsselwörter:

Malbork (Marienburg), Sztum (Stuhm), Woiwodschaft Marienburg,
Landtag

Keywords:

Malbork, Sztum, Malbork Voivodeship, assembly

Województwo malborskie było najmniejszym województwem Prus Królewskich. Szlachta była tu nieliczna, a tylko ona mogła brać udział w sejmiku wojewódzkim obradującym w Sztumie. Wacław Odyniec wyliczył, iż w drugiej połowie XVI w.
mieszkało tu 40 posesjonatów1. Z kolei Marian Biskup dla tego samego okresu podaje 34 posesjonatów2. Tyle samo wymienia ich rejestr podatkowy z 1648 r. Liczba ta niewiele wzrosła w następnym wieku. Gdy województwo wraz z Prusami
Królewskimi dostało się pod zabór króla pruskiego, hołd nowemu władcy miało złożyć 47 przedstawicieli szlachty województwa malborskiego3. Na podstawie
statystyk władz zaborczych Max Baer4 podał, iż w 1774 r. w województwie malborskim było 67 właścicieli ziemskich pochodzenia szlacheckiego. Można zatem przyjąć, iż w tym najmniejszym województwie Prus Królewskich mieszkało
około 40 rodzin szlacheckich. Potwierdzają to akta sejmikowe. W sejmikach wojewódzkich obradujących w Sztumie uczestniczyło od kilku do 50 osób. Szlachta malborska była średniozamożna, nie spotykamy tu wielkich fortun, choć nie
brakowało posiadaczy kilku wsi. W sejmikach uczestniczył wojewoda malborski
oraz szlachta urzędnicza piastująca funkcje związane z sądownictwem ziemskim

W. Odyniec, R. Wapiński, K. Podolski, Ziemia sztumska, Gdynia 1968, ss. 10–11.
M. Biskup, Rozmieszczenie własności ziemskiej województwa chełmińskiego i malborskiego w drugiej połowie XVI w., Toruń 1957, ss. 67–70.
3
E. Żernicki-Szeliga, Geschichte des Polnisches Adels, Marburg 1905, s. 105.
4
M. Baer, Westpreussen unter Friedrich dem Grossen, Bd. 2, Leipzig 1909, s. 729.
1
2

Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2014, nr 2(284)

182

Stanisław Achremczyk

lub grodzkim, pojawiali się starostowie, a także szlachta z innych województw
posiadająca dobra ziemskie w Malborskiem. Z wojewodą przyjeżdżała szlachta
cząstkowa pozostająca na jego służbie. Należy dodać, iż w województwie tym do
stanu szlacheckiego przenikało sporo ludzi pochodzenia plebejskiego. Zazwyczaj gromadnie przyjeżdżali na sejmik Wilczewscy, Kalksteinowie, Szeliscy, Bystramowie, Sierakowscy, Kczewscy, Zawadzcy. Rodziny szlacheckie były ze sobą
spokrewnione poprzez małżeństwa, a powiązania sąsiedzkie często prowadziły
do przyjaźni, niekiedy zaś do zaciekłej niezgody.
Ogłoszenie sejmików poprzedzających sejmik generalny Prus Królewskich i sejm walny stawało się ważnym wydarzeniem. Zgodnie z konstytucją
sejmu z 1613 r. sejmiki wojewódzkie miały się odbywać sześć tygodni przed
sejmem koronnym. Zazwyczaj obradowały cztery, pięć tygodni przed sejmem
i pięć, czasami trzy dni przed sejmikiem generalnym. Termin sejmiku malborskiego wyznaczał wojewoda malborski. Z kancelarii grodzkiej wojewody, znajdującej
się w Dzierzgoniu, wychodziły do szlachty uniwersały. W razie nieobecności wojewody uniwersały ogłaszał kasztelan elbląski. Jak wspomniano, województwo malborskie było województwem małym, wiadomości o terminie sejmiku rozchodziły
się więc bardzo szybko. Kasztelan elbląski Stanisław Działyński w styczniu 1606 r.
informował biskupa warmińskiego Szymona Rudnickiego, w jaki sposób ogłosił
szlachcie uniwersały zwołujące sejmik. Z Torunia pisał do biskupa: „uniwersały
rozpisałem i rozesłałem przez sługę swego do Sztumu, Malborku, Elbiąga i publikowacz i obwołacz przez woźnego rozkazał na różnych miejscach jako by to
rycerstwu jako też miastom województwa malborskiego do wiadomości przyszło także i pobliską szlachtę gdyż województwo niewielkie obesłał i przez woźnego na pomienionych miejscach obwołacz dostatecznie rozkazał i tak rozumiem, że się nicz nie zaniechało jako by to wszystkim do wiadomości przyszło”5.
Podobnie wyglądało ogłaszanie sejmików w XVIII w. Woźny kancelarii grodzkiej docierał zatem prawie do każdego dworu szlacheckiego z oznajmieniem terminu sejmiku. Informację o sejmiku przekazywali także żydowscy handlarze,
kupcy, mieszczanie. Uniwersał przybijano na drzwiach urzędu grodzkiego, ratuszy, ogłaszano jego treść w dniach targów miejskich, jarmarków. Miejscem obrad był Sztum. W XVIII w. już nikt nie kwestionował, że Sztum nie jest odpo5
Biblioteka Czartoryskich w Krakowie (dalej: B.Czart.), 1628, s. 105, Stanisław Działyński do Szymona Rudnickiego, Toruń 22 I 1606; S. Achremczyk, Sztum miastem obrad sejmików wojewódzkich, w: Z dziejów
Sztumu i okolic, Sztum 1997, s. 45. Sejmik obradował 31 I 1606 r. „w małym barzo zgromadzeniu rycerstwa odprawował się y tho in confusione a tho stlej miary że nie było ani listku KJM ani tehsz posłańca żadnego który by nam potrzeby Rzplitej zachodzące opowiedział y tak nie obrawszy posły postanowiliśmy zjechacz się
do Malborku wszyscy y usłuchawszy posła KJM dopiero posły obierzem” – B.Czart. 1628, s. 147, Jan Plemięcki do Szymona Rudnickiego, Waplewo 1 II 1606.
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wiednim miastem na zjazdy sejmikowe, co czyniono na początku poprzedniego stulecia. W 1603 r. szlachta chciała przenieść sejmiki do Dzierzgonia, siedziby
wojewody malborskiego. Zwolenników, by obrady odbywały się w Sztumie, było
jednak więcej. Dopiero po wojnie polsko-szwedzkiej, zakończonej w 1629 r. rozejmem w Starym Targu, gdy starostwo sztumskie dostało się we władanie elektora brandenburskiego, gwaranta rozejmu, pojawiły się bardziej energiczne żądania, by sejmiki przenieść do Dzierzgonia. Sejmik generalny Prus Królewskich,
obradujący w końcu września 1630 r., poparł te żądania, nakazując posłom udającym się na sejm do Warszawy wymuszenie na kancelarii królewskiej zmianę
miejscowości zjazdów sejmikowych województwa malborskiego. W 1635 r. postulat powtórzono, ale i tym razem skutek był żaden. Gdy starostwo po rozejmie
w Sztumskiej Wsi wróciło we władanie króla, sprawa miejsca sejmikowych obrad przestała być aktualna. Od tego czasu szlachta nie kwestionowała odbywania
sejmików w Sztumie6. Trzeba dodać, że Sztum był wygodnym miastem do odbywania narad. Obradowano na zamku albo w kościele, w zależności od liczby uczestników. W XVIII w. miejscem spotkań stawał się zazwyczaj kościół sztumski.
Sejmik zagajał najwyższy rangą urzędnik. Gdy zjeżdżał wojewoda, to on otwierał obrady sejmikowe. W jego zastępstwie mógł to czynić kasztelan, a gdy nie było
senatorów, wówczas sejmik rozpoczynał podkomorzy albo sędzia ziemski. Otwierający obrady pełnił ważną rolę chociażby przez fakt, że to on podawał kandydata na
marszałka sejmiku, a powagą swego urzędu inicjował i pilnował dyskusji. Marszałka, zwanego też dyrektorem sejmiku, wybierano większością głosów. W drugiej
połowie XVIII w. do pomocy marszałkowi dodawano asesorów. Na sejmiku w Sztumie wybierano dwóch asesorów. Rola marszałka i asesorów polegała na pilnowaniu procedury obrad, panowaniu nad namiętnością szlacheckich dyskutantów,
spisywaniu instrukcji, liczeniu głosów, jeżeli uchwałę podejmowano większością.
Wybrani posłowie sejmiku wojewódzkiego, zaopatrzeni w instrukcję, jechali na
sejmik generalny, a stamtąd już jako posłowie prowincji udawali się na sejm do
Warszawy bądź Grodna. Wprawdzie do 1764 r. Prusy Królewskie mogły wysyłać na sejmy nieograniczoną liczbę posłów, ale w praktyce była ona zmniejszana
choćby ze względów finansowych. Posłowie Prus Królewskich nie byli obecni na
każdym sejmie. Wskutek zrywania sejmików w latach 1696–1764, posłów Prus
Królewskich widzimy tylko na sześciu sejmach. Województwo malborskie wybierało ich najmniej spośród trzech województw pruskich. W 1712 r. wojewódz6
J. Gerlach, Grudziądz miejscem obrad sejmiku generalnego Prus Królewskich, Rocznik Grudziądzki,
1963, t. 3, s. 16; Inwentarz aktów sejmikowych Prus Królewskich 1600–1764, wyd. K. Górski, Fontes Towarzystwa
Naukowego Toruńskiego, 1950, t. 34, nr 1612, s. 183; nr 1618–1620, s. 184; S. Achremczyk, Reprezentacja stanowa Prus Królewskich w latach 1696–1772, Olsztyn 1981, s. 35.
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two reprezentowało siedmiu posłów, w 1730 r. – 24, w 1733 r. – 21, a w 1735 r. – 10.
Znacznie więcej posłów wybierano z dwóch pozostałych województw – chełmińskiego i pomorskiego, nawet po 40 z każdego województwa7. Dopiero konstytucja
sejmu konwokacyjnego z 1764 r. ograniczyła liczbę posłów z Prus Królewskich.
Województwo malborskie miało wybierać ośmiu posłów: po dwóch z powiatu
sztumskiego, dzierzgońskiego, elbląskiego i malborskiego8.
Uczestnicy sejmiku wojewódzkiego wraz z marszałkiem sejmiku, w którego posiadaniu była instrukcja sejmikowa, udawali się na sejmik generalny Prus
Królewskich i z tego sejmiku jechali z instrukcją sejmową na sejm walny. Na sejmiku wojewódzkim wybierano też posłów na sejm. Wybór musiał zaakceptować sejmik generalny chociażby przez sam fakt obecności posłów na generale. Ci, którzy z sejmiku sztumskiego udawali się na sejmik generalny, starali się,
by wszystkie punkty ich instrukcji wojewódzkiej były wpisane do sejmowej instrukcji całej prowincji. Nie było to takie proste, ale sprawy podstawowe, jak
np. obrona przywilejów prowincji czy zachowanie indygenatu przy obsadzaniu
urzędów, nie były przedmiotem sporu. Kontrowersje dotyczyły uchwał podatkowych, ulg podatkowych, nie mówiąc już o ustosunkowaniu się do polityki ogólnopolskiej i polityki zagranicznej. Treść instrukcji stanowiła odbicie funkcjonowania wewnętrznych układów na forum sejmikowym.
Instrukcje województwa malborskiego to dość obszerne dokumenty, w XVII w.
pisane w języku łacińskim, niemieckim i polskim, w XVIII stuleciu spisywane w języku polskim. Na sejmiku obradującym 6 lipca 1693 r. ułożono instrukcję liczącą
21 punktów, a napisano ją po łacinie9. W listopadzie tego roku obradujący ułożyli instrukcję złożoną także z 21 punktów, też spisaną w języku łacińskim, ale
nie powtórzono punktów z instrukcji uchwalonej cztery miesiące wcześniej10.
W 1701 r. instrukcja sejmikowa liczyła 28 punktów, w 1728 r. 21 punktów, a w październiku 1764 r. spisano instrukcję złożoną z 30 punktów11. Analizując treść instrukcji, z łatwością można zauważyć, iż problemy w nich zawarte powtarzały się
od 1701 aż do roku 1764. Takie postępowanie wiązało się z pewnością ze spra-

S. Achremczyk, Reprezentacja stanowa Prus Królewskich, s. 146.
Ibidem, ss. 148–151; J. Dygdała, Polityka Torunia wobec władz Rzeczypospolitej w latach 1764–1772,
Warszawa–Poznań–Toruń 1977, s. 49, 56, 62; Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (dalej: AGAD),
Zbiór Popielów, nr 120, k. 220, Konstytucja o ograniczeniu liczby posłów pruskich; Volumina Legum, t. 7, Petersburg 1860, s. 10.
9
Archiwum Państwowe w Gdańsku (dalej: AP Gdańsk) 300.29/194, k. 350–351, Puncta in Conventu
particulari Palatinatus Mariaeburgensi, Stume die 6 julii Anno 1693 connotato.
10
AP Gdańsk 300.29/195, k. 69.
11
Archiwum Państwowe w Toruniu (dalej: AP Toruń) VII, 40, k. 30, Instrukcja sejmiku wojewódzkiego, Sztum 24 XI 1701; AP Toruń, VII, 55, k. 351–354, Instrukcja sejmiku wojewódzkiego, Sztum 25 X 1764;
AP Toruń, Archiwum Sczanieckich nr 248, ss. 53–56, Instrukcja sejmiku wojewódzkiego, Sztum, 25 VIII 1728.
7
8
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wą ważności uchwał sejmików generalnych, a te nie zbierały się przez lata, oraz
z ważnością uchwał sejmowych dotyczących całej Rzeczypospolitej.
Instrukcje sejmików wojewódzkich, a także instrukcje sejmowe całych Prus
Królewskich odznaczały się pewnym logicznym porządkiem wewnętrznym. Zaczynały się od podziękowania królowi za opiekę nad państwem, za złożenie sejmu i zwołanie sejmików, dziękowano też prymasowi, a także senatorom prowincji pruskiej. W następnej kolejności wpisywano punkty ustosunkowujące się do
wydarzeń w kraju w zależności od ich znaczenia. W okresie bezkrólewia była to
sprawa kandydatów do tronu, po wyborze króla zamieszczano zazwyczaj punkt
o uznaniu wyboru i składano gratulacje nowemu monarsze. Pod adresem króla wysuwano wiele żądań – zabezpieczenia granic państwowych, przywrócenia
ziem utraconych przez Rzeczpospolitą, utrzymania pokoju z sąsiednimi państwami. Instrukcje województwa malborskiego silny akcent kładły na stosunki
z elektorem brandenburskim. Gdy już wpisano kwestie dotyczące spraw ogólnopaństwowych, w instrukcji umieszczano sprawy prowincjonalne całych Prus
Królewskich, a potem kwestie odnoszące się do województwa i to bardzo różne – od poprawienia funkcjonowania sądów do równomiernego rozłożenia podatków czy karania młynarzy zawyżających opłaty za korzystanie z młyna. Na
przykładzie trzech instrukcji wojewódzkich spisanych na sejmiku 24 listopada
1701 r., 25 sierpnia 1728 r. i 25 października 1764 r. znakomicie można się zorientować, jaka problematyka dominowała na sejmikach i czy kwestie zgłaszane przez szlachtę były wypełniane, czy też mimo upływu lat ciągle pojawiały się
jako sprawy nierozwiązane.
Szlachta sejmikująca w Sztumie w listopadzie 1701 r. była zaniepokojona
koronacją elektora brandenburskiego na króla „w Prusiech” oraz roszczeniami tegoż elektora do Elbląga. Stosunki z elektorem brandenburskim były dla szlachty
malborskiej ze wszystkich kwestii polityki zagranicznej Rzeczypospolitej najważniejsze. U schyłku XVII w. nie Elbląg, ale problemy szlachty powiatu lęborskiego
i bytowskiego zajmowały wiele czasu na sejmikach pruskich. Szlachta Prus Królewskich stawała w obronie przywilejów szlachty tych dwóch powiatów łamanych
przez elektorów brandenburskich. W bezkrólewiu po śmierci Jana III Sobieskiego
stany Prus Królewskich domagały się przywrócenia polskich rządów w Lęborku,
Bytowie, starostwie drahimskim oraz królewszczyznach Nowy Dwór i Berwałd12.
O te dwie ostatnie królewszczyzny upomniała się szlachta malborska. Wiedząc,
że realizacja tego postulatu będzie trudna czy wręcz niemożliwa na sejmikach

12
AP Toruń, VII, 36, k. 503, Instrukcja stanów Prus Królewskich na sejm konwokacyjny 1696 r.;
S. Achremczyk, Reprezentacja stanowa Prus Królewskich, s. 193.
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generalnych, upominano się o zachowanie dawnych przywilejów i praw szlachty bytowskiej i lęborskiej, zwłaszcza niezależności sądownictwa ziemskiego
i grodzkiego. Problem Lęborka i Bytowa nie zniknął z obrad sejmikowych przez
całą pierwszą połowę XVIII w. W okresie bezkrólewia po śmierci Augusta II nasilił się tak bardzo, że żądano, by powiaty Lębork i Bytów, a także starostwo drahimskie oraz dobra Nowy Dwór i Berwałd znalazły się z powrotem w granicach
Rzeczypospolitej13. Domagano się nie tylko zwrotu tych ziem, ale także poszanowania przywilejów szlacheckich łamanych przez elektora brandenburskiego.
Na każdym prawie sejmiku wojewódzkim w Sztumie, aż do zaboru, obradujący
wysuwali pretensje wobec władz w Berlinie14.
Pod koniec XVII w. i w pierwszych latach XVIII w. dwie kwestie ogromnie
niepokoiły szlachtę malborską. Pierwsza to roszczenie elektora do Elbląga, zaś
druga to koronacja Fryderyka III na króla „w Prusiech”. Sejmiki sztumskie zaraz
po zakończeniu wojny polsko-szwedzkiej w 1660 r. żądały uregulowania wszelkich roszczeń elektorów brandenburskich w stosunku do Elbląga. Roszczenia
brały się stąd, iż u schyłku wojny polsko-szwedzkiej Rzeczpospolita pożyczyła
od elektora brandenburskiego Fryderyka Wilhelma 400 tys. talarów pod zastaw
Elbląga, gdyby tej sumy elektorowi nie oddano. Rzeczpospolita pożyczki nie
zwracała i nie chciała puszczać w zastaw pięknego i bogatego Elbląga ani ziem
należących do tego miasta. Stany Prus Królewskich obawiały się, iż niezaspokojenie żądań brandenburskich może doprowadzić do militarnego zajęcia Elbląga
przez wojska elektorskie. Niepokój szlachty Prus Królewskich wzrósł, kiedy król
polski August II w czerwcu 1698 r. po odwiedzeniu Prus Królewskich spotkał się
w lasach pod Piszem z Fryderykiem III. Pomysł spotkania wyszedł z dworu berlińskiego, a pretekstem do odbycia poufnych rozmów miało być polowanie na
zwierzynę w Puszczy Piskiej. Wynikiem spotkania była kolejna pożyczka w wysokości 150 tys. talarów udzielona królowi polskiemu oraz tajna zgoda Augusta
II na zajęcie Elbląga do czasu niespłacenia przez Rzeczpospolitą dawnych długów. W ten sposób narodziła się głośna sprawa Elbląga zajmująca obrady sejmikowe przez cały wiek XVIII.
August II, opuściwszy Pisz, zajął się przygotowaniami do wojny z Turcją,
wyjechał pod Lwów, gdzie koncentrowały się oddziały saskie i armia koronna.
Wyprawa wojenna oprócz zwycięstwa nad Tatarami w bitwie pod Podhajcami
nie przyniosła spodziewanych efektów militarnych, ale zaangażowanie Rzeczy13
AP Toruń, VII, 49, k. 246 i n., Instrukcja Prus Królewskich na sejm konwokacyjny 1733 r.; S. Achremczyk, Reprezentacja stanowa Prus Królewskich, ss. 193–194.
14
AP Toruń, VII, 49, k. 246 i n., Instrukcja Prus Królewskich na sejm konwokacyjny 1733 r.; AP Toruń, VII, 55, k. 363, Instrukcja województwa pomorskiego z 24 III 1764 r.; S. Achremczyk, Reprezentacja stanowa Prus Królewskich, s. 194.
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pospolitej na południu wykorzystał elektor brandenburski. Na początku lipca
1698 r. w obecności komisarzy polskich i brandenburskich Rzeczpospolita potwierdziła układy welawsko-bydgoskie. Miesiąc później w Berlinie wydrukowano memoriał uzasadniający brandenburskie roszczenia do Elbląga15 Wojska
brandenburskie niespodziewanie wkroczyły na teren województwa malborskiego i 13–14 października 1698 r. rozpoczęły oblężenie Elbląga. Generał Brandt,
który dowodził wojskami brandenburskimi, nie zajął miasta przez zaskoczenie,
lecz podjął rozmowy z władzami Elbląga, mając nadzieję na wynegocjowanie zgody na wprowadzenie elektorskiego garnizonu do miasta16. W imieniu Fryderyka
III zapewniał rajców, że okupacja miasta potrwa do czasu, gdy Rzeczpospolita
spłaci dług, elektor gwarantuje miastu zachowanie dotychczasowych przywilejów
i zapewni mu obronę w razie niebezpieczeństwa. Chcąc dać mieszczanom czas do
namysłu, wieczorem 14 października 1698 r. wycofał wojska brandenburskie do
Pasłęka. Władze Elbląga wykorzystały dany im czas na szukanie pomocy w Polsce. Poselstwo wysłano do Augusta II, listy do senatorów Prus Królewskich,
Gdańska i Torunia. Podskarbi ziem pruskich Tomasz Działyński wzywał do dotrzymania wierności Rzeczypospolitej, zapewniając, iż prosił wiceekonoma malborskiego o zapewnienie miastu pomocy zbrojnej. Wojewoda chełmiński Jan
Kos nie ograniczył się tylko do wezwania o zachowanie wierności Polsce, ale
wstawiał się za Elblągiem u generała Brandta i szukał pomocy u władz Gdańska,
nie odważył się natomiast wydać uniwersałów wzywających szlachtę chełmińską
na pospolite ruszenie. Uniwersały wzywające szlachtę pod broń ukazały się
w województwie pomorskim. Kasztelan gdański Marcin Borowski nie tylko potępił wojskową akcję brandenburską, ale zapewniał, że Rzeczpospolita potrafi
upomnieć się o swoje. Starosta tolkmicki Jan Ignacy Działyński obiecywał przysłać do Elbląga nawet 700 żołnierzy17. Z kolei kasztelan chełmiński Sebastian
Czapski, a także Rada Miasta Torunia doradzali granie na zwłokę tak długo, aż
Rzeczpospolita podejmie interwencję zbrojną. Gdańsk, który początkowo potępił
interwencję, zagrożony niełaską elektora brandenburskiego, zachował stanowisko
wyczekujące. Zwołany do Grudziądza na 31 października sejmik generalny Prus
Królewskich głównie w sprawie elbląskiej nie doszedł do skutku. W Elblągu zaczęto zdawać sobie sprawę, iż miasto jest osamotnione, choć odrzuciło pomoc
oferowaną przez starostę tolkmickiego Działyńskiego. Nie chcąc przyjąć owych
15
J. Włodarski, Losy polityczne (1626–1772), w: Historia Elbląga, t. II, cz. 2, pod red. A. Grotha, Gdańsk
1997, s. 46; S. Jacobsohn, Der Streit um Elbing in den Jahren 1698–1699. Ein Beitrag zur Geschichte der Beziehungen Polens und Brandenburgs, Elbinger Jahrbuch, 1928, H. 7, s. 76.
16
S. Jacobsohn, op. cit., ss. 78–79.
17
W. Klesińska, Okupacja Elbląga przez Brandenburgię w latach 1698–1700, Rocznik Elbląski, 1969, t. 4,
s. 90; S. Jacobsohn, op. cit., s. 81.
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700 żołnierzy Działyńskiego w obawie, by zbyt długo nie pozostawali w mieście,
rada podjęła przygotowania obronne na własną rękę. Gdy 31 października 1698 r.
oddziały brandenburskie po raz drugi pojawiły się pod Elblągiem, władzom
miejskim nie pozostało nic, jak tylko rokować o honorowe poddanie miasta. Elbląg, nie doczekawszy się pomocy wojsk polskich, 10 listopada poddał się oddziałom brandenburskim. Zajęcie Elbląga wywołało szok w Prusach Królewskich
i w Polsce. Jeszcze gdy wojska brandenburskie oblegały miasto, w województwie
pomorskim ogłoszono pospolite ruszenie18. Na sejmikach Prus Królewskich
pomstowano na wiarołomnego elektora i tchórzliwych elblążan. Na sejmik majowy 1699 r., limitowany na 2 czerwca, Elbląg wysłał sekretarza z pieczęcią krajową, udzielając gdańszczanom pełnomocnictwa w reprezentowaniu miasta
podczas obrad sejmikowych. Posłowie szlacheccy oskarżali elblążan o niewierność, posłowie Gdańska i Torunia w imię miejskiej solidarności łagodzili ataki
szlacheckie twierdzeniem, że okupacja miasta jest czasowa, a znakiem obecności Elbląga jest przysłanie na sejmik sekretarza miejskiego19. Oskarżenia padały
także pod adresem Augusta II, iż zgodził się na zajęcie miasta. Bliski współpracownik króla wojewoda malborski Jan Jerzy Przebendowski obwiniał za okupację Elbląga elektora brandenburskiego, który mimo przymierza z Polską i zaangażowania wojsk polskich w wojnie z Turcją, zdradziecko wkroczył w granice
Rzeczypospolitej i zajął Elbląg. Przebendowski radził, aby w celu zapewnienia
Prusom Królewskim bezpieczeństwa, zgodzić się na koncentrację w prowincji
wojsk saskich. Wojewoda zapewniał, iż oddziały królewskie nie tylko ochronią
Prusy Królewskie przed atakiem wojsk brandenburskich, ale w sprzyjających okolicznościach mogą z powrotem przyłączyć do Rzeczypospolitej Lębork i Bytów.
Wojewoda opowiadał się za wstrzymaniem tranzytu brandenburskiego przez
Prusy Królewskie oraz uregulowaniem cła pilawskiego, a także ceł rzecznych
w Królewcu. Sejmikujący przyjmowali propozycje wojewody z rezerwą, oczekując raczej relacji Przebendowskiego z przebiegu rozmów Augusta II z Fryderykiem III w Piszu. Opinia szlachecka Rzeczypospolitej zaczęła się domagać odebrania miasta manu militari. Król po załamaniu się planów mołdawskich znalazł
się w kłopocie. Wyjściem z sytuacji okazała się zmiana planów politycznych. August II stał się orędownikiem zbrojnego odzyskania nie tylko Elbląga, ale też zajęcia Prus Książęcych przy pomocy wojsk polskich. W ten sposób można było
zrealizować plany Jana III Sobieskiego, tym bardziej że szlachta koronna, a także hetman wielki koronny Stanisław Jabłonowski popierali plany wojenne króla20.
W. Klesińska, op. cit., s. 97.
J. Gerlach, Elbląg strażnikiem pieczęci Prus Królewskich (1503–1772), Rocznik Elbląski, 1963, t. 2,
s. 127; J. Włodarski, op. cit., s. 55.
20
J. Staszewski, August II Mocny, Wrocław 1998, s. 92.
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Rzeczywiście, wojska saskie, zbędne po kampanii mołdawskiej, za zgodą lwowskiej Rady Senatu przesuwały się ku Wielkiemu Księstwu Litewskiemu, by zapobiec wojnie domowej na Litwie. Wojska koronne także przemieszczały się w kierunku Prus Książęcych. Część z nich zajęła kwatery w okolicach Augustowa,
inna część w pobliżu Międzyrzecza. W miarę upływu czasu zapał wojenny
w Polsce gasł. Sejm pacyfikacyjny w 1699 r. postanowił załatwić kwestię elbląską
drogą pokojową. Powołana komisja miała doprowadzić do zwrotu miasta Rzeczypospolitej i w pertraktacjach z elektorem omówić spłatę długu. Wobec natarczywych żądań brandenburskich terytorialnych cesji umożliwiających połączenie Brandenburgii z Prusami Książęcymi, król za zgodą Rady Senatu dał rozkaz
wkroczenia regimentów saskich do Prus Królewskich. Na posejmowej Radzie
Senatu w 1699 r. August II wyłożył swoje plany wobec Elbląga. Proponował spłacenie długu brandenburskiego, owych 400 tys. talarów, pod warunkiem, że wojska saskie obsadzą Elbląg, Puck, Malbork i Połągę21. Miały one pozostawać w tych
miastach tak długo, aż Rzeczpospolita zwróci królowi wyłożoną przez niego sumę
400 tys. talarów. Plany królewskie odrzucono, zgodzono się natomiast, by wojska
saskie weszły do Prus Królewskich zagrożonych terytorialnymi roszczeniami
dworu berlińskiego. Na sejmikach Prus Królewskich, w tym sejmiku sztumskim
w 1699 r., ostro krytykowano elblążan za zbyt łatwe poddanie się wojskom brandenburskim i żądano powołania sejmowej komisji w celu uregulowania roszczeń brandenburskich i przejęcia miasta od okupujących je wojsk elektorskich.
Sejmikujący odrzucili pomysł wojewody malborskiego Jana Jerzego Przebendowskiego, by stany Prus Królewskich zapłaciły choć część sumy należnej Brandenburczykom za Elbląg22. Pojawienie się komisarzy sejmowych oraz prowadzone
przez nich rokowania ze stroną elektorską uspokoiły nastroje w Prusach Królewskich. Sejmowi komisarze z biskupem warmińskim Andrzejem Chryzostomem Załuskim na czele doprowadzili do przejęcia Elbląga z rąk brandenburskich
i 1 lutego 1700 r. wjechali do Elbląga. Miasto został zwrócone Rzeczypospolitej, ale
Polska nigdy nie zaspokoiła roszczeń brandenburskich. W porozumieniu polskobrandenburskim ratyfikowanym przez Fryderyka III i Augusta II brandenburskie
pretensje zredukowano do 300 tys. talarów z zastrzeżeniem, że gdyby Rzeczpospolita nie wypłaciła tej należności w terminie, elektor miał prawo zająć posiadłości
ziemskie Elbląga23. Polscy komisarze z biskupem warmińskim Andrzejem ChryJ. Staszewski, O miejsce w Europie, Warszawa 1973, s. 159.
AP Toruń, VII, 37, k. 572, Instrukcja Prus Królewskich na sejm 1699; S. Achremczyk, Reprezentacja
stanowa Prus Królewskich, s. 194.
23
E. Schwenke, Der Elbinger Territorialstreit, Elbinger Jahrbuch, 1933, H. 11, s. 20; E. G. Kerstan,
Die Geschichte des Landkreises Elbing, Elbing 1925, ss. 78–81; A. Piątkowski, Posiadłości ziemskie miasta Elbląga
w XVII–XVIII wieku, Wrocław 1972, ss. 117–119; J. Włodarski, op. cit., s. 57.
21
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zostomem Załuskim i podkanclerzym litewskim Stanisławem Szczuką, którzy
przybyli do Elbląga, by przejąć miasto z rąk brandenburskich, nie tylko zgromili magistrat za pochopne otwarcie bram miejskich obcym żołnierzom, ale zmusili radę miejską do zapłacenia 300 tys. tynfów (50 tys. talarów) na poczet zwrotu długu wobec elektora brandenburskiego. Komisarze wymusili też zwiększenie
załogi wojskowej w mieście pozostającej pod przysięgą Rzeczypospolitej. Sejmik
obradujący w Sztumie pod marszałkiem Michałem Szeliskim 24 listopada 1701 r.
zwracał uwagę na połowiczne rozwiązanie sprawy elbląskiej. W tym czasie ważniejszą kwestią stała się koronacja Fryderyka III na króla „w Prusiech”. Elektor
brandenburski 18 stycznia 1701 r. koronował się w Królewcu. Fakt ten wywołał
oburzenie i niepokój szlachty malborskiej uzasadniony tym bardziej, że w Wielkim Księstwie Litewskim trwała wojna domowa między potężnym rodem Sapiehów a szlachtą, dochodziły też wieści o niepowodzeniu ataku wojsk saskich
na Rygę, który mógł przynieść wojnę Rzeczypospolitej ze Szwecją. Szlachta malborska24 traktowała koronację Fryderyka I jako szkodliwą dla Polski i żądała, by
Rzeczpospolita nie uznała jego królewskiego tytułu. Sejmiki pozostałych dwóch
województw pruskich, a także innych województw koronnych i litewskich potępiły koronację Fryderyka I jako godzącą w niezależność Prus Królewskich. Przyjęcie
przez elektora brandenburskiego tytułu króla Prus wzmogło obawy szlachty, iż
w przyszłości może on z tego powodu rościć pretensje do Prus Królewskich.
W instrukcjach spisywanych na sejmikach w Sztumie nigdy nie używano zwrotu „król w Prusach”. Między stanami Prus Królewskich a elektorem brandenburskim nasilały się nieporozumienia w sprawach gospodarczych i handlowych.
Elektora oskarżano o uzurpację przewozu przez Wisłę w okolicach Nowego, zakładanie faktorii handlowych w Nieborowie i Roznowie ze szkodą dla mieszczan Grudziądza. Protestowano przeciwko pobieraniu cła w Nieborowie i Piławie25. Na sejmikach zwracano uwagę, iż wwóz piwa z Prus Książęcych uderza
w piwowarstwo małych miasteczek województwa malborskiego26. Spór o piwo
i wódkę stał się dość powszechny w XVIII stuleciu. I to nie tylko sejmik w Sztumie podnosił kwestię sprowadzania tanich piw i gorzałki z Prus Książęcych.
Także miasta książęce zarzucały, że napoje alkoholowe produkowane w miastach województwa malborskiego i eksportowane do Prus Książęcych niszczą
browarnictwo pogranicznych miasteczek wschodniopruskich.
AP Toruń, VII, 40, k. 30, Instrukcja sejmiku wojewódzkiego, Sztum, 24 XI 1701 r.
AP Gdańsk, 300.39/197, k. 113, Instrukcja Prus Królewskich na sejm elekcyjny 1697 r.; AP Toruń, VII,
37, k. 572–573, Instrukcja Prus Królewskich na sejm 1699 r.; AP Toruń, VII, 48, k. 16, Instrukcja Prus Królewskich na sejm 1730 r.; AP Toruń, VII, 40, k. 14 i n., Instrukcja województwa malborskiego; S. Achremczyk, Reprezentacja stanowa Prus Królewskich, s. 195.
26
AP Toruń, VII, 40, k. 30, Instrukcja województwa malborskiego, Sztum 24 XI 1701 r.
24
25
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Wiele sporów wywoływało rozgraniczenie dóbr ziemskich położonych
przy granicy polsko-pruskiej. Szlachta malborska otwarcie oskarżała elektora brandenburskiego o stopniowe zajmowanie jej posiadłości, a nawet przesuwanie granicy. Spór nasilał się w ciągu XVIII w. W 1700 r. sejmik sztumski ujął
się za Ostrowickim i Milewskim procesującymi się o swoje dobra ziemskie leżące w Prusach Książęcych27. Na sejmiku generalnym kwestię tę uznano jednak
za mniej ważną, za wewnętrzną sprawę Prus elektorskich. Po wielkiej wojnie
północnej, a zwłaszcza od około 1720 r. nasiliły się oskarżenia szlachty malborskiej pod adresem sąsiednich Prus Książęcych i dworu berlińskiego. Obradujący
25 sierpnia 1728 r. sejmik sztumski pod marszałkostwem starosty starogardzkiego i straszewskiego Jana Kczewskiego wypełniły skargi, żale i protesty przeciwko polityce elektora brandenburskiego. Warto pamiętać, iż sejmik ten obradował po wizycie Augusta II w Poczdamie, po rozmowach króla z Fryderykiem
Wilhelmem. Sejmikujący w Sztumie zaraz po podziękowaniach złożonych królowi „za ojcowskie około dobra pospolitego starania” dziękowali prymasowi Teodorowi Potockiemu i senatowi Rzeczypospolitej za „prace i fatygi około konserwacji praw i swobód naszych podjęte”28, żądali rozwiązania sprawy elbląskiej.
Otóż porozumienie zawarte z elektorem brandenburskim w 1699 r. było chwilowym zwycięstwem Rzeczypospolitej. Rzeczpospolita nie zdołała bowiem zaspokoić brandenburskich żądań finansowych. Fryderyk III zaczął zatem wysuwać roszczenia terytorialne, proponując zamianę długu elbląskiego na inne
terytoria Prus Królewskich. W 1703 r. Rzeczpospolita zaproponowała mu w zamian za uznanie jego tytułu królewskiego rezygnację z pretensji do Elbląga. Ponieważ Rzeczpospolita znalazła się w stanie wojny ze Szwecją, elektor na takie
układy nie miał ochoty. Sejm obradujący w 1703 r. w Lublinie uchwalił na wykupienie Elbląga podatek młynny29, mający dać w Koronie 200 tys. talarów i 100 tys.
w Wielkim Księstwie Litewskim. Na przeszkodzie zebraniu sum z uchwalonego podatku stanęła wojna. W tej sytuacji Fryderyk I, wykorzystując atak wojsk
szwedzkich i konflikty w wewnętrzne w Rzeczypospolitej, 12 grudnia 1703 r. zajął elbląskie terytorium miejskie30. Elbląg utracił przez to połowę rocznych dochodów z dóbr ziemskich. Nowym nabytkiem terytorialnym miał zawiadywać

Ibidem, k. 14 i n.
AP Toruń, Archiwum Sczanieckich, nr 248, s. 53, Instrukcja województwa malborskiego, Sztum
25 VIII 1728 r.
29
J. Poraziński, Sejm lubelski w 1703 roku i jego miejsce w konfliktach wewnętrznych na początku XVIII
wieku, Warszawa–Poznań–Toruń 1988, s. 98.
30
A. Piątkowski, Dawny Elbląg wielkim właścicielem ziemskim, Gdańsk 1987, s. 17; idem, Posiadłości ziemskie miasta Elbląga, ss. 25–26; E. Hassinger, Brandenburg–Preussen, Russland und Sweden 1700–1713,
München 1953, ss. 84–85, 91–92.
27
28
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urząd intendencki podporządkowany urzędowi finansowemu w Królewcu. Między radą miejską Elbląga, chcącą nadal sprawować nadzór nad swymi posiadłościami ziemskimi, a urzędnikami pruskimi dochodziło do ustawicznych konfliktów. Król pruski wprawdzie zaznaczał, iż mieszkańcy zajętego terytorium wciąż
pozostają poddanymi Elbląga, ale w rzeczywistości stawali się oni poddanymi
króla pruskiego. Urzędnicy pruscy zakładali nowe osady, sprowadzali kolonistów i wytyczali granicę rozdzielającą terytorium elbląskie i terytorium gdańskie31. Szlachta polska i szlachta Prus Królewskich po zakończeniu wielkiej wojny północnej nie zapomniała o Elblągu, domagając się uregulowania wszelkich
brandenburskich roszczeń do tego miasta. Żądania były kategoryczne. Na obradującym 25 sierpnia 1728 r. w Sztumie sejmiku pod marszałkostwem starosty
starogardzkiego Jana Kczewskiego padły mocne oskarżenia pod adresem elektora brandenburskiego. Sejmik odbywał się po rewizycie dworu saskiego w Berlinie. W maju 1728 r. August II spłynął wielką flotyllą statków do Poczdamu. Pod
koniec miesiąca pojawił się w Berlinie. Oprócz biesiad i polowań prowadzono również rozmowy polityczne, a kontrowersji nie brakowało. Nadal aktualna
była sprawa elbląska, do tego nasilały się spory graniczne prusko-polskie oraz
porywanie ludzi do wojska brandenburskiego. Sejm rozpisany w 1728 r. stał się
dla szlachty doskonałą okazją, by upomnieć się o uregulowanie spornych spraw
z sąsiadem brandenbursko-pruskim. Przed sejmikiem generalnym Prus Królewskich zebrani w Sztumie ułożyli cały katalog pretensji pod adresem Prus brandenburskich. Miano zobowiązać posłów sejmowych Prus Królewskich „ażeby
na przyszłym sejmie grodzińskim ante omnia nie przystępując do żadnej materii o deliberację territorii Elbingensis Rzplita przez zgromadzonych posłów pomyśliła”32. Było to bardzo stanowcze żądanie. Szlachta malborska podpowiadała,
w jaki sposób spłacić roszczenia brandenburskie. W instrukcji na sejmik generalny zapisano: „zgodnie znajdzie sposób [Rzeczpospolita] ażeby z JO Książąt
Sanguszki lub Czartoryski kawaler maltański hoc medium akceptując z własnej
swojej fortuny i substancji si vult potiori possesione ordynacji Księstwa Ostrogskiego należącą dworowi berlińskiemu in eliberationem memorati territorii Elbingensi wypłacił sumę”33. Szlachta malborska postulowała więc, aby dług elbląski spłacić z ordynacji ostrogskiej. Ordynacja założona w 1609 r. przez Janusza Ostrogskiego, licząca 24 miasta i prawie 600 wsi, po śmierci pierwszego ordynata przeszła w posiadanie spokrewnionych z nim książąt Ostrogskich-Za31
Ch. E. Rhode, Der Elbinger Kreis in topographischer, historischer und statistische Hinsicht, Danzig 1871,
s. 94; K. H. Ludwig, Zur Besiedling des Weichseldeltas durch Mennoniten, Marburg/Lahn 1961, s. 61; A. Piątkowski, Posiadłości ziemskie miasta Elbląga, s. 51; E. Schwenke, op. cit., s. 16.
32
AP Toruń, Archiwum Sczanieckich, nr 248, s. 53.
33
Ibidem, Instrukcja województwa malborskiego, Sztum 25 VIII 1728 r.

Z problematyki obrad sejmiku województwa malborskiego w XVIII stuleciu

193

sławskich, a później dostała się w ręce Lubomirskich i Sanguszków. Po śmierci
szóstego ordynata Aleksandra Dominika Lubomirskiego w 1720 r. w spór o spadek weszli marszałek nadworny litewski Paweł Karol Sanguszko i August Aleksander Czartoryski. Długoletni proces o ordynację wywoływał zgorszenie opinii
publicznej. Szlachta sejmikująca w Sztumie dostrzegła w ordynacji rozwiązanie swoich problemów – dochody z dóbr chciała przeznaczyć na wykup terytorium elbląskiego z rąk brandenburskich. Jak wiemy, Rzeczpospolita nigdy jednak
tego długu nie spłaciła. Problem ten był stale podnoszony w instrukcjach sejmikowych z lat późniejszych. Uwolnienia terytorium elbląskiego domagano się
w 1730 r., podobnie w 1764 r., kiedy sejmik wojewódzki obradujący w Sztumie
przed sejmem koronacyjnym sformułował identyczny punkt34.
Po 1720 r. sprawa elbląska, nierokująca pozytywnego rozwiązania, zeszła na drugi plan, ustępując miejsca coraz liczniejszym sporom granicznym,
a także skargom na wkraczanie oddziałów brandenburskich na teren województwa malborskiego pod pretekstem poszukiwania zbiegłych żołnierzy czy wręcz
porywania wysokich mężczyzn do wojska. Od 1699 r. szlachta malborska uskarżała się na uciążliwe cła pobierane w Piławie, utyskiwała na konkurencję piwa
pruskiego oraz na coraz liczniejsze spory graniczne. W 1728 r. sejmikujący omawiali spór graniczny wsi Stare Pole z mieszkańcami wsi Münstenberg, położonej
w Księstwie Pruskim, gdyż „possesores tej wsi Minstemberg bardzo się wdzierają in confimia Regni”35. Na sejmiku generalnym prowincji okazało się, że takich
skarg jest więcej. W 1730 r. posłowie udający się na sejm mieli podnieść sprawę zawłaszczenia wsi Sędzice i zwrotu wsi Zakręty36. W 1733 r., w czasie bezkrólewia, wymieniono dalsze cztery wsie mające problemy graniczne z państwem
brandenbursko-pruskim37. Za każdym razem szlachta postulowała, aby kwestie
sporne były podejmowane na drodze dyplomatycznych rokowań z Prusami.
Wobec poczynań poddanych elektora szlachta malborska, a także całych Prus
Królewskich, okazywała się bezsilna. Na pomoc władz polskich nie mogła liczyć,
zaś sejmy, które mogły podjąć sporne kwestie, były zrywane. Od roku 1735 do
1766 narosło tak wiele spraw dotyczących rozgraniczenia dóbr ziemskich, że generał malborski w 1766 r. wystąpił do Stanisława Augusta z postulatem powo-

34
AP Toruń, VII, 48, k. 25, Instrukcja sejmiku województwa malborskiego z 1730 r. (drugi punkt instrukcji dotyczył posiadłości ziemskich Elbląga); AP Toruń, VII, 55, k. 353, Instrukcja województwa malborskiego, Sztum 25 X 1764 r.
35
AP Toruń, Archiwum Sczanieckich, nr 248, s. 56, Instrukcja sejmiku województwa malborskiego,
Sztum 25 VIII 1728 r.
36
AP Toruń, VII, 48, k. 16, Instrukcja Prus Królewskich na sejm 1730 r.; S. Achremczyk, Reprezentacja
stanowa Prus Królewskich, s. 195.
37
AP Toruń, VII, 49, k. 251, Instrukcja Prus Królewskich na sejm elekcyjny 1733 r.
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łania komisji mającej wytyczyć przebieg granicy między Prusami Królewskimi
a Królestwem Pruskim38.
Sąsiadowanie z Prusami Książęcymi po 1720 r. stawało się wręcz niebezpieczne. Jak wspomniano, ludzie w Malborskiem żyli w nieustannym strachu
przed wojskami brandenburskimi, które raz po raz zapuszczały się w głąb Powiśla w poszukiwaniu swoich dezerterów lub aby porwać do królewskiej „gwardii
olbrzymów” mężczyzn wysokiego wzrostu. W 1728 r. opisano taki najazd, zalecając posłom na sejmik generalny i sejm podjęcie starań, by takowe zajścia już się
nie powtórzyły. Instrukcja sejmikowa ułożona w sztumskim kościele ujmowała
sprawę następująco: „Ciężkie opresje wojsk dworu berlińskiego przez gwałtowne branie ludzi z granic Korony Polskiej curie Corti imprimatur pp Posłów ażeby na przyszłym sejmie promowane były ne similes fiant ausus. Oraz te merarium
ausum p. Bodenbrucka płk regimentu wojsk dworu berlińskiego deferendo, który nie mając żadnej okazji do pana Wybickiego ziemskiego i grodzkiego regenta województwa malborskiego zesłał gwałtownie 20 żołnierzy armatnich, wieś
Blonaki najechali, ścianę do niego gdzie mieszkał wybili, za gardło uchwyciwszy na łóżku chorobą złożonego dusili, potym człowieka jego na usługach zostawiającego gwałtem związawszy wzięli i drzwi potem zabiwszy samego pana regenta zostawili”39. W 1730 r. podnoszono te same kwestie. Ponownie oskarżano
Bodenbrucka o nocny napad na dwór Aleksandra Wybickiego i porwanie czeladnika. Zresztą porywanie ludzi do wojska brandenburskiego wrosło tak bardzo, że szlachta zobowiązała posłów, by „werbunki gwałtowne brandenburskie po
granicach w przyszłości ustały”40. Skargi szlachty nasiliły się w 1735 r., gdy wojska
pruskie, wykorzystując czas bezkrólewia w Polsce i wojny domowej o polski tron,
wcielały w swoje szeregi wielu mieszkańców Prus Królewskich. Szlachta wpisywała do sejmikowych instrukcji coraz więcej skarg na pruskich poddanych w nadziei na uzyskanie jakiejkolwiek satysfakcji. Było to bowiem nie tylko porywanie
do wojska, ale wręcz zmuszanie chłopów do pracy we wsiach pruskich. Sejmikujący
w 1728 r. ujęli się za sądowym ziemskim malborskim Franciszkiem Wybczyńskim,
gdyż „wielkie krzywdy pana Wybczyńskiego sądowego ziemskiego malborskiego
przez pana Graffa Wallarota uczynione, który kontraktu arendownego onemuż nie
dotrzymał i erogowanych pieniędzy na konserwację dóbr nie powrócił”41. Dopie38
AP Toruń, VII, 55, k. 353, Instrukcja województwa malborskiego, Sztum 25 X 1764. Punkt 11. instrukcji zapisano w ten sposób: „Różne dyferencje z pogranicznymi prowincji naszej sąsiedztwem, rozsądzenie
sporów granicznych i nagrodzenie szkód obywatelom naszym”; AP Toruń, VII, 58, k. 16, Instrukcja Prus Królewskich na sejm 1766 r.; S. Achremczyk, Reprezentacja stanowa Prus Królewskich, s. 195.
39
AP Toruń, Archiwum Sczanieckich, nr 248, s. 56, Instrukcja województwa malborskiego, Sztum
25 VIII 1728 r.
40
AP Toruń, VII, 48, k. 25, Instrukcja województwa malborskiego 1730 r.
41
AP Toruń, Archiwum Sczanieckich, nr 248, s. 56.
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ro po śmierci Fryderyka Wilhelma I porywanie ludzi ustało, najazdy na szlacheckie dwory zaczęły być sporadyczne, ale konfliktów wywoływanych przez poddanych brandenburskich nadal nie brakowało. Mieszkańcy małego województwa
malborskiego, dostrzegając brandenburskie zagrożenie, obawiali się wchłonięcia
ziem powiślańskich przez Prusy.
Kwestie uregulowania stosunków z pruskim sąsiadem zawsze były ważne, ale nie mniej istotne dla sejmikujących było zachowanie pokoju wewnętrznego w Rzeczypospolitej targanej przez spory przeróżnych koterii magnackich,
a także stale niezaspokojone roszczenia wojska. U schyłku XVII w. zaległości
w opłatach na rzecz wojska były bardzo duże. Kosztowne kampanie tureckie
Jana III Sobieskiego po odsieczy wiedeńskiej nie przyniosły spodziewanych nabytków terytorialnych ani odzyskania utraconych w 1672 r. na rzecz Turcji ziem
ukraińskich, pogrążyły za to Rzeczpospolitą w finansowych tarapatach. Nic
dziwnego, że na sejmikach w Sztumie kwestie podatkowe urastały do spraw najważniejszych. Szlachta nie oponowała wobec uchwalania podatków, ale żądała
równomiernego obciążania nimi wszystkich mieszkańców prowincji. Na dwóch
sejmikach generalnych w Malborku w 1689 r. i w Grudziądzu w 1692 r. uchwalono podatki, które miały dać skarbowi prowincjonalnemu ponad milion złotych42. Sumy miały być wnoszone w trzech ratach do lutego 1694 r. W 1696 r.
okazało się, iż prawie wszyscy poborcy zalegali z wpłacaniem pieniędzy z podatków, a kwoty, które wpłynęły do skarbu prowincjonalnego, nie wystarczyły
na opłacenie żołdu dla wojska. Coraz dotkliwsza stawała się hyberna i zimowe
postoje wojska w królewszczyznach. Żołnierze zaś coraz natarczywiej domagali się wyrównania zaległości finansowych. Sejmikujący dostrzegali niesprawne
funkcjonowanie prowincjonalnego skarbu, opieszałość poborców podatkowych
w ściąganiu należnych kwot oraz nadmierne udzielanie przez nich ulg podatkowych43. W okresie bezkrólewia po śmierci Jana III konieczne stało się ciągłe
uchwalanie nowych podatków na zaspokojenie zorganizowanych w konfederację wojskową żołnierzy domagających się wypłacenia zaległego żołdu44. Sytuacja
niewiele się zmieniła po wyborze Augusta II. Nie dość, że stale zalegano z wypłacaniem zaległego żołdu, mimo że podatki w Prusach Królewskich były uchwalane, to doszło do tego utrzymywanie wojska saskiego, które wkroczyło do prowincji. Szlachta malborska zdawała sobie sprawę z konieczności uchwalania
nowych podatków, ale stawiała kategoryczne żądania, by zanim uchwali się
42
AP Gdańsk, 300.29/201, k. 214, Rachunek skarbowy; S. Achremczyk, Reprezentacja stanowa Prus Królewskich, s. 205.
43
AP Gdańsk, 300.29/194, k. 350, Instrukcja województwa malborskiego, Sztum 6 VII 1693;
AP Gdańsk, 300.29/195, k. 69, Instrukcja województwa malborskiego, Sztum 23 XI 1693.
44
A. Ch. Załuski, Epistolarum historico-familiares, t. 2, Brunsberga 1710, s. 71.
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nowe podatki, rozliczyć wydatki skarbu prowincjonalnego i działalność podskarbich pruskich. Domagano się, by sejmik generalny przyjrzał się działalności zmarłego podskarbiego Władysława Łosia, ale także podskarbiego Tomasza
Działyńskiego. Rozliczyć „ze wszystkich podatków po śmierci Łosia – – tudzież
z przeszłych immediate uchwalonych na sejmiku anteconvocatialnym malborskim 31 poborów i akcyz, także z pogłównego i czopowego konfederatii grudziądzkiej postanowionego – – Dopiero po uczynionej skarbowej calculatiej
przystąpią posłowie do takowej podatków uchwały jaki się ex calculo dług pokaże”45. Okazało się, że uchwalone przez konfederację grudziądzką pogłówne i czopowe nie zostało jeszcze ściągnięte w całości. Dawno uchwalone podatki wpływały do skarbu prowincji bardzo powoli, a potrzeba było ustanowić już nowe.
Te nowe miały być przeznaczone na utrzymanie wojsk saskich. Szlachta malborska proponowała przyjąć podatek zwany rogowe, miasta zaś starym zwyczajem
miały płacić akcyzę. Na poborcę podatkowego wybrano sądowego ziemskiego malborskiego i podwojewodziego malborskiego Jana Kazimierza Kalksteina
z postulatem, by tenże podatkowy poborca „i z ekonomii malborskiej to jest
z Żuław podatki wybierał”46. Sejmik wybrał nie tylko poborcę podatkowego, ale
i deputata na Trybunał Radomski rozliczający województwa z realizacji sejmowych uchwał podatkowych. Komisarzem, bo tak nazywano deputatów na skarbowe trybunały koronne, został sędzic ziemski malborski Kazimierz Kitnowski.
Sejmikujący uzgodnili, że za wykonywanie funkcji komisarskiej będzie otrzymywał 2 tys. złotych dobrej monety. Nawet gdyby sejmik generalny nie doszedł
do skutku lub był zerwany, Kitnowski miał reprezentować województwo malborskie na Trybunale Radomskim. Na tym samym sejmiku sztumskim kasztelanic rypiński Sebastian Mełdzyński, który powrócił z komisji lwowskiej, zdawał sprawozdanie ze swej działalności. Mełdzyński oznajmił, że na leża zimowe
trafią do województwa wojska koronne, a ich utrzymanie nie powinno zbytnio
obciążać mieszkańców47. Sejmik obradujący w listopadzie 1701 r. nie włączył do
instrukcji wojewódzkiej spraw skarbowych i nie nadmieniał o potrzebie uchwalania nowych podatków. Podatki zostały bowiem uchwalone na grudniowym
sejmiku generalnym obradującym w Malborku w 1700 r. Wyznaczono wówczas
ostateczny termin wnoszenia kwot do stycznia 1702 r. Szlachta w 1701 r. bardziej niż podatkami przerażona była koronacją elektora brandenburskiego Fryderyka III na króla „w Prusiech”, wkroczeniem wojsk szwedzkich na Litwę oraz
bratobójczą walką szlachty litewskiej. Dowiedziała się o skutkach bitwy pod OlAP Toruń, VII, 40, k. 14, Instrukcja województwa malborskiego, Sztum 4 XII 1700.
AP Toruń, VII, 40, k. 15, Instrukcja województwa malborskiego, Sztum 4 XII 1700.
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kienikami, w wyniku której zostali rozbici potężni Sapiehowie. W Sztumie postulowano zaprowadzenie pokoju w Wielkim Księstwie Litewskim poprzez
przywrócenie Sapiehom dawnych honorów i dóbr ziemskich48. Sejmiki generalne uchwalały podatki także w okresie wielkiej wojny północnej, a jeżeli takiej
decyzji nie podjęły, wówczas obce wojska same wybierały kontrybucje i to w wysokości ustalonej przez siebie.
Gdy sejm niemy w 1717 r. określił liczbę wojska i uchwalił stałe opłaty
na nie, zdjął niejako z obrad sejmikowych kwestie podatkowe. Uchwała została przyjęta pod nieobecność posłów Prus Królewskich, dlatego postanowienia
te spotkały się w prowincji z wielkim oburzeniem. Jak bowiem powiadano, decyzję podjęto „o nas bez nas”. Podatki sejmowe musiały być jednak zaakceptowane,
a uczynił to kongres zebrany w połowie kwietnia 1717 r. w Gdańsku. Na Prusy Królewskie, zgodnie z uchwałą sejmu, przypadło 623 172 złote. Kongres podwyższył tę kwotę o kilka tysięcy, chcąc mieć nadwyżkę na potrzeby prowincji49, przy
czym silniej opodatkował miasta niż szlachtę. W porównaniu z innymi województwami koronnymi Prusy Królewskie wnosiły do skarbu państwa znaczne kwoty, gdyż łącznie z pogłównym uchwalonym na sejmie w 1717 r. płaciły
kwartę i subsydium charitativum, co dawało w sumie 843 349 złotych50. W 1728 r.
w Prusach Królewskich uskarżano się na zbyt wysokie obciążenie podatkowe
prowincji w porównaniu z innym polskimi województwami, postulowano jednocześnie równomierne obciążenie wszystkich mieszkańców. Wcześniej na sejmiku sztumskim zwracano uwagę, że pogłówne na równi z innymi powinni płacić także mieszkańcy wsi należących do Kościoła. Ową nierówność podatkową
szlachta malborska dostrzegała nawet wewnątrz prowincji pruskiej. Województwo malborskie płaciło wyższe podatki, a w tymże województwie „możniejsze
wsie mniejszą mają taryfę a insze mniejsze obładowane”51. Sejmikujący upominali się także o prawa dla pisarza skarbowego pruskiego delegowanego na skarbową komisję radomską, ponieważ pisarz był wypraszany z obrad komisji, gdy odbywały się sądy skarbowe. Szlachta żądała dla pisarza skarbowego Prus Królewskich
tych samych praw, jakie przysługiwały pisarzowi skarbowemu koronnemu52.
W czasach panowania Augusta III nie tylko narzekano na zbyt wysokie podatki płacone w Prusach Królewskich, ale wychodzono też z postulaAP Toruń, VII, 40, k. 30, Instrukcja sejmiku wojewódzkiego, Sztum 24 XI 1701.
AP Gdańsk, 300.29/209, k. 197, Postanowienia podatkowe kongresu gdańskiego; M. Nycz, Geneza reform skarbowych sejmu niemego. Studium z dziejów skarbowo-wojskowych z lat 1697–1717, Poznań 1938, s. 234.
50
M. Nycz, op. cit., ss. 30–31.
51
AP Toruń, Archiwum Sczanieckich, nr 248, s. 54, Instrukcja województwa malborskiego, Sztum
5 VIII 1728.
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tami wprowadzenia nowych obciążeń przeznaczonych na utrzymanie większej liczby wojska. W pierwszym okresie rządów Augusta III proponowano np.
przeznaczyć na aukcję wojska rzetelną kwartę z dóbr królewskich i duchownych oraz bardziej obciążyć podatkami miasta. Zresztą wojsko, jego liczba, żołd,
uzbrojenie, utrzymanie oddziałów artyleryjskich zajmowały szlachtę od dawna.
W ostatnich latach XVII w. zwracano uwagę na pogarszający się stan zamku
malborskiego. Szlachta chciała, by kosztami remontu obciążyć skarb królewski53.
Żądania konserwacji murów miejskich pojawiały się zazwyczaj w okresach bezkrólewia. W 1696 r. na sejmiku w Sztumie proponowano, aby miasta graniczne nie tylko obsadzić załogami wojskowymi, ale zatroszczyć się o stan miejskich umocnień54. Wszystkie miasta Prus Królewskich miały zadbać o stan swej
obronności, w szczególności zaś Malbork, Puck i Elbląg. Do tych miast miały
być wprowadzone garnizony wojskowe. Szlachta zastrzegła ponadto, by dowodzili nimi tylko posesjonaci, tylko szlachta, a do tego wyznania katolickiego55.
Gdy na początku XVIII w. zarysował się konflikt wojenny ze Szwecją, a później, gdy zagrożenie szwedzkie stało się rzeczywistością, wzywano szlachtę na
pospolite ruszenie i debatowano, czy nie skorzystać z pomocy brandenburskiej.
Dotkliwy stawał się postój wojsk saskich i koronnych zwłaszcza jesienią 1702 r.
i zimą 1703 r., gdy w Toruniu i Malborku rezydował August II ze swym dworem.
Kiedy Szwedzi w 1709 r. opuścili Prusy Królewskie, ustępując wojskom saskim
i rosyjskim, sejmiki sztumskie pełne były skarg na obcych żołnierzy, stanowczo
domagały się wycofania wojsk z prowincji pruskiej. Pobyt wojsk w dobrach ekonomii malborskiej dawał się we znaki i mieszkańcom dóbr królewskich, i całemu
województwu malborskiemu. Ustanowienie przez sejm niemy stałej armii, liczebnie wcale niemałej, sprawiło, że sprawy wojskowe zeszły z pierwszego planu sejmikowych obrad. Po 1724 r. król zaczął odbudowywać armię, zwiększając
najpierw liczbę wojsk w Saksonii, a potem w Rzeczypospolitej. August II ustanowił inspektorów poszczególnych rodzajów wojsk, wprowadzał nowoczesne
wyposażenie, dbał o sprawność bojową oddziałów. Gdy pojawiły się postulaty o odtworzenie piechoty łanowej, sejmik sztumski poparł je z zastrzeżeniem, by dowodzili nią prawdziwi indygeni pruscy56. Szlachta opowiadała się też za zwiększeniem
liczby wojska. W 1748 r. była zgoda na aukcję wojska pod warunkiem, że jej koszty rozłożą się proporcjonalnie na wszystkie polskie województwa. Sejmikujący

AP Gdańsk, 300.29/195, k. 69, Instrukcja województwa malborskiego, Sztum 23 XI 1693.
AP Gdańsk, 300.29,196, k. 243, Instrukcja województwa malborskiego, Sztum 24 VII 1696.
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proponowali jednak „Aby panowie oficerowie wojska Rzplitej dóbr w inszych
państwach nie nabywali ale tu w prowincji pruskiej lokowały się a którzy nabyli by kasowane były”57. Obawiano się, aby poddani brandenburscy nie dochodzili do stopni oficerskich. Zresztą w 1764 r., gdy podjęto reformę armii, sejmik
w Sztumie wpisał do instrukcji wojewódzkiej następujący punkt: „Dla zaszczytu narodu i łatwiejszego szlacheckim synom w wojsku promocji regimentu cudzoziemskiego autoramentu aby w służbie wojskowej nie niemieckim ale polskim ćwiczone były językiem a te które są z prowincji żołd biorą aby na lokacje
swoje wróciły”58. Szlachta malborska pragnęła więc, aby w Prusach Królewskich
powstały stałe garnizony wojskowe, a do tego, by językiem komend wojskowych
i w ogóle językiem armii był język polski. W rozbudowie armii szlachta widziała przyszłość dla swojej młodzieży.
Analiza zawartości instrukcji sejmikowych województwa malborskiego i relacji z obrad sejmikowych wskazuje, że na pierwszym miejscu stawiano utrzymanie przywileju indygenatu. Na sejmikach w Sztumie krzyczano, że tylko indygeni urodzeni w Prusach Królewskich i tu posiadający dobra ziemskie mogą
zostać biskupami, wojewodami, kasztelanami, podkomorzymi, starostami. Tymczasem król przy obsadzaniu urzędów nie zamierzał respektować zasady indygenatu. W samym województwie malborskim problem ten nie wywoływał zbyt
wielu konfliktów. Wśród wojewodów malborskich w XVIII w. wszyscy byli indygenami, także kasztelani elbląscy to indygeni, nieindygenów nie było wśród
podkomorzych malborskich. Inaczej było wcześniej. W drugiej połowie XVII w.
powodem awantury o obsadę województwa malborskiego stało się mianowanie
Jana Franciszka Bielińskiego [wojewoda malborski w latach 1681–1685 – red.].
Nominacja nieindygeny była powodem zrywania sejmików generalnych i wielu
kłótni. W końcu Bieliński otrzymał indygenat uchwałą sejmiku generalnego. Jak
wspomniano, w XVIII w. takich awantur nie było. Inaczej rzecz wyglądała, jeśli
chodzi o urzędy sędziów ziemskich i grodzkich oraz ławników. Trzeba dodać, że
urzędnicy na najwyższych szczeblach nie zawsze byli związani z województwem
malborskim, choćby przez fakt posiadania tu dóbr ziemskich.
Indygenat, czyli obywatelstwo pruskie, zaliczano do kardynalnych przywilejów prowincji. Każdy z nowo wybranych władców Rzeczypospolitej potwierdzał na żądanie stanów Prus Królewskich te przywileje. U schyłku XVII w.,
po ustaniu awantury o indygenat dla Bielińskiego, zapowiadał się kolejny spór
o obsadę urzędu wojewody. Od śmierci wojewody Władysława Łosia, od marca 1694 r., Sobieski przez trzy lata zwlekał z nominacją. Wykorzystując czas bez57
58
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królewia po śmierci króla, szlachta na sejmiku generalnym malborskim w 1696 r.
sama podjęła decyzję o obsadzie urzędów senatorskich. Na wakujący urząd wojewody malborskiego mianowany został wojewoda chełmiński Jan Kos, województwo chełmińskie miał objąć po nim Tomasz Działyński, kasztelanem elbląskim
z nominacji sejmiku został dotychczasowy podkomorzy malborski Sebastian
Czapski. Z kolei podkomorzym malborskim mianowano chorążego malborskiego Aleksandra Czapskiego, a chorążym malborskim Piotra Czapskiego59.
Nominacje te ukazywały nie tylko aktualny układ sił politycznych, ale i bardzo bliskie powiązania między nominowanymi. Wojewoda Kos przez małżeństwo powiązany był z Piotrem Czapskim, a Tomasz Działyński z Aleksandrem
Czapskim. Warto zaznaczyć, że rezygnacja Kosa z wyższego krzesła senatorskiego wojewody chełmińskiego na niższe malborskie miała podtekst finansowy.
Z urzędem wojewody malborskiego było związane bardzo dochodowe starostwo dzierzgońskie, podczas gdy do urzędu wojewody chełmińskiego przypisane było niskodochodowe starostwo kowalewskie. August II nie uznał jednak
samowolnych decyzji szlachty i rozdał nominacje według swojego zdania. Wojewodą malborskim został bardzo bliski stronnik króla Jan Jerzy Przebendowski. Kasztelanem elbląskim król mianował Jana Chryzostoma Czapskiego, pozostawiając na podkomorstwie malborskim Aleksandra Czapskiego. Nominacje
te przestrzegały zasady indygenatu. Od tej pory Przebendowscy i spokrewnieni
z nimi Kczewscy na dobre związali się z województwem malborskim. Niemniej
szlachta malborska niejako zwyczajowo wpisywała do instrukcji sejmikowych
zastrzeżenie, że krzesła senatorskie i urzędy niższe muszą być powierzane obywatelom, indygenom, posiadającym w województwie dobra ziemskie. Prawo indygenatu sejmik sztumski zaczął rozciągać na kanonie warmińskie. Sejmikująca
szlachta stanowczo domagała się, by na kanonie dostawali się tylko indygeni. Do
instrukcji sejmikowych wpisywano postulaty, by kanonicy nieposiadający indygenatu byli kanonii pozbawiani60. Gdy król wprowadził w 1698 r. na biskupstwo warmińskie i chełmińskie dwóch nieindygenów – Andrzeja Chryzostoma
Załuskiego i Teodora Potockiego, konflikt o indygenat odżył na nowo i to z niebywałą siłą. Stany Prus Królewskich, mimo że były to osoby bardzo wpływowe
w państwie, nie chciały widzieć ani Załuskiego, ani Potockiego na urzędach biskupich, nie chciały też nadać im indygenatu, odebrać przysięgi senatorskiej
i dopuścić do udziału w obradach sejmików generalnych. Wydawało się, że gdy
59
AP Toruń, VII, 37, k. 516–519, Laudum electionis, Malbork 17 VIII 1696; ibidem, k. 510, Instrukcja
na sejm konwokacyjny 1696; AP Gdańsk, 300.29/197, k.114, Instrukcja na sejm elekcyjny, Brodnica 5 V 1697;
S. Achremczyk, Reprezentacja stanowa Prus Królewskich, s. 102.
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AP Gdańsk, 300.29/194, k. 350, Instrukcja województwa malborskiego, Sztum 6 VII 1693.

Z problematyki obrad sejmiku województwa malborskiego w XVIII stuleciu

201

w sierpniu 1699 r. August II potwierdził indygenat, konflikt zostanie zażegnany
i biskupi ów indygenat otrzymają, a tym samym będą uczestniczyli w życiu sejmikowym Prus Królewskich. Nic takiego się jednak nie stało. Szlachta malborska
zebrana na sejmiku w grudniu 1700 r. kategorycznie zażądała, aby biskupi staraniami o przyznanie indygenatu nie zakłócali życia prowincji, w dodatku w czasie, gdy zagrożenie szwedzkie stawało się coraz bliższe i gdy nadal trwał konflikt
wewnętrzny na Litwie. Żądano stanowczo, by „biskupi warmiński i chełmiński
swoim interesem tak potrzebnego sejmiku nie trudnili ale raczej dalszego czasu
odłożyli”61. Żądania szły jeszcze dalej, by owi biskupi jako nieindygeni w ogóle
nie uczestniczyli w obradach sejmiku generalnego. Załuski i Potocki otrzymali
indygenat dopiero w 1708 r. uchwałą sejmiku generalnego i wtedy aktywnie włączyli się w obrady sejmikowe. Podobne trudności z uzyskaniem indygenatu miał
biskup warmiński Krzysztof Szembek. Ten jednak, nauczony doświadczeniem,
podjął starania o pozyskanie czołowych polityków Prus Królewskich, prosił nawet, by sejmiki wojewódzkie w instrukcjach zalecały posłom nadanie mu indygenatu pruskiego. Szlachta malborska okazała się przychylna biskupowi i już
w drugim punkcie instrukcji wojewódzkiej ułożonej 25 sierpnia 1728 r. postanawiała: „Ius indigenatus Terrarum Prussiae JOX Biskupowi Warmińskiemu
województwo malborskie przyznaje na przyszłym generale malborskim”62. Sejmikujący zaznaczali jednak, że czynią to wyjątkowo ze względu na osobę i domagają się, by sejmik generalny specjalną uchwałą potwierdzoną przez sejm walny
gwarantował przestrzeganie przywilejów i praw prowincji, szczególnie zaś prawa indygenatu przy nominacjach na urzędy i starostwa w Prusach Królewskich.
Sejmik przypominał, iż król August II na sejmie pacyfikacyjnym w 1699 r. potwierdził prawa prowincji, a skoro potwierdził, to musi ich przestrzegać. Szczególnie boleśnie przyjmowano fakt oddawania przez króla starostw i królewszczyzn nieidygenom, sejmikujący postulowali zatem, by w posiadanie starostw,
a nawet w dzierżawę dóbr królewskich wchodzili tylko ci, którzy są indygenami
i dobrymi tuziemcami63.
Od drugiej połowy XVII w. narastał problem osiedlania się w województwie malborskim szlachty koronnej, a także przenikania ludności pochodzenia chłopskiego i mieszczańskiego do stanu szlacheckiego. Trudno było zweryfikować, czy dana osoba jest pochodzenia szlacheckiego, czy też nie, bo nie
żądano wywodu szlachectwa. Jednocześnie wiele niższych urzędów, zwłaszcza
AP Toruń, VII, 40, k. 14, Instrukcja województwa malborskiego, Sztum 4 XII 1700.
AP Toruń, Archiwum Sczanieckich, nr 248, s. 53, Instrukcja województwa malborskiego, Sztum
25 VIII 1728.
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w ekonomii malborskiej, było obsadzanych przez mieszczan oraz cudzoziemców.
Na sejmikach w Sztumie pojawiały się coraz liczniejsze głosy, by szlachta, i to
dobrzy posesjonaci województwa, zajmowali stanowiska urzędnicze w sądownictwie grodzkim i ziemskim, starostwach i ekonomii malborskiej64. W 1693 r.
postulowano, by w urzędach grodzkich zatrudniać szlachtę i to katolicką. W tym
samym czasie dostrzeżono zjawisko wciskania się ludzi pochodzenia plebejskiego do stanu szlacheckiego65. Ci nowi przyjeżdżali na sejmiki, zabierali głos i zakłócali tok obrad. Stąd szlachta malborska zaczęła się domagać, by ludzi niewiadomego pochodzenia odsuwano od obrad sejmikowych. Pojawiły się też
coraz bardziej stanowcze żądania, by podskarbi ziem pruskich po śmierci administratorów królewszczyzn zajmował owe dobra i pilnował, żeby w ich posiadanie wchodzili miejscowi szlacheccy właściciele ziemscy66. Po wyborze Augusta II
na króla w dobrach królewskich zaczęli się pojawiać urzędnicy pochodzenia saskiego. W listopadzie 1701 r. sejmikująca w Sztumie szlachta nie tylko stawała
w obronie indygenatu, ale domagała się, by w Prusach Królewskich i Rzeczypospolitej nie byli tolerowani Żydzi, Cyganie i menonici, a stanowiska w starościńskie oddawane były szlachcie katolickiej, podobnie jak stanowiska w urzędach
grodzkich67. Urzędników ekonomii malborskiej pochodzących z Saksonii oskarżano o rabunkową gospodarkę w dobrach królewskich, a zwłaszcza o dewastację lasów. W 1728 r. powtórzono żądania odsunięcia od stanowisk urzędniczych
w ekonomii malborskiej i urzędów grodzkich ludzi pochodzenia plebejskiego.
Za haniebne uznano egzekwowanie przez owych plebejuszy postanowień sądowych siłą68. Jednocześnie sejmikujący postulowali, by urząd poczmistrza gdańskiego uznany został za wakujący. Dotychczasowy poczmistrz, niejaki Reyna,
który pobierał znaczne opłaty od szlachty i poczmistrzów toruńskiego, malborskiego oraz grudziądzkiego, został pozbawiony stanowiska. Postulowano, by na
jego miejscu zasiadł prawdziwy indygena oraz terrigena ziem pruskich69.
Batalia o utrzymanie przywilejów Prus Królewskich rozpoczęła się w drugiej połowie XVIII w. Nie chodziło już tylko o indygenat, ale o skarbowe odrębności, łącznie z przywróceniem urzędu podskarbiego, zachowanie wolności celnej, odrębności sądowniczej, utrzymanie przywileju wysyłania na sejmy
nieograniczonej liczby posłów. Gdy po sejmie pacyfikacyjnym 1736 r. pojawiły
AP Gdańsk, 300.29/195, k. 69, Instrukcja województwa malborskiego, Sztum 23 XI 1693.
Ibidem, k. 70.
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się różne postulaty i programy naprawy funkcjonowania państwa, zawierały one
także znoszenie prowincjonalnych odrębności. Ostry spór o przywileje pruskie
wybuchł pod koniec rządów Augusta III. Przyczyną stały się nominacje w 1758 r.
nieindygenów na urzędy w Prusach Królewskich. Paweł Mostowski został wojewodą pomorskim, Adam Baier biskupem chełmińskim, Szymon Kicki starostą sobowidzkim, Franciszek Łojka otrzymał jedną z królewszczyzn. Szlachta,
jak zwykle, protestowała przeciwko nominacjom na sejmikach. Przeciwko łamaniu zasady indygenatu protestowały też wielkie miasta. Spór wybuchł z chwilą, gdy Paweł Mostowski, dowodząc, że jest pruskim indygeną, rozpoczął urzędowanie, otwierając kancelarię grodzką, sąd grodzki i mianując nowych urzędników.
Przeciwko niemu wystąpiła szlachta skupiona wokół wpływowych Czapskich, organizując się w stronnictwo, zwane pruską partią patriotyczną. Zwolennicy Mostowskiego, mając poparcie Familii (Czartoryskich), również zorganizowali się
w stronnictwo. Pierwsi stawali się obrońcami przywilejów prowincji, dążąc do takiej autonomii, jaką Prusy Królewskie miały przez rokiem 1569. Nasilenie konfliktu nastąpiło w okresie bezkrólewia po śmierci Augusta III. Oba stronnictwa
mobilizowały do politycznej rozgrywki szlachtę, polską i litewską magnaterię
wraz z jej wojskami nadwornymi. Na sejmik województwa malborskiego, wyznaczony na 22 marca 1764 r., zjechali do Sztumu przywódcy pruskich patriotów na czele z wojewodą malborskim Michałem Czapskim, sędzią ziemskim
malborskim Franciszkiem Wilczewskim, starostą malborskim, a zarazem generałem lejtnantem Michałem Ernestem Rexinem. Na marszałka sejmiku wybrano starostę starogardzkiego Piotra Kczewskiego70. Obrady przebiegły sprawnie pod dyktando wojewody Czapskiego. Spisano bardzo obszerną instrukcję,
w której broniono praw prowincji, domagano się zwłaszcza utrzymania indygenatu i wolności celnej. W jednym z punktów sprzeciwiano się podległości
sądowej Trybunałowi Koronnemu, postulując, by sporne sprawy sądowe rozstrzygać na nadzwyczajnych sejmikach generalnych. Sejmikujący nie sprzeciwiali się zwiększeniu liczby wojska, krytykowali natomiast ciągłe zrywanie
sejmików, ale bez ograniczania zasady liberum veto. Posłów i deputatów trybunalskich miano wybierać większością głosów. Przyjęto propozycję Familii ograniczenia liczby posłów sejmowych z wyjątkiem sejmów konwokacyjnego i elekcyjnego. Czartoryscy zakładali, iż Prusy Królewskie będą wysyłać na sejmy
46 posłów, w tym z województwa malborskiego ośmiu (dzieląc województwo
malborskie na dwa powiaty, z których każdy miał wybierać po czterech posłów
70
AP Toruń, VII, 55, k. 70, List z Malborka, 23 III 1764; AP Gdańsk, 524/11, s. 253 i n., Instrukcja województwa malborskiego, Sztum 22 III 1764; J. Dygdała, Życie polityczne Prus Królewskich u schyłku ich związku
z Rzeczypospolitą w XVIII wieku, Warszawa–Poznań–Toruń 1984, ss. 114–115.
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sejmowych). Na marcowym sejmiku sztumskim zgodzono się na ograniczenie
liczby posłów, ale nie podjęto uchwały, ilu ich miało być. Na sejm konwokacyjny,
wbrew Czartoryskim, wybrano w końcu aż 44 posłów. Tych zaś zobowiązano, by
nie wyrażali zgody „na novitates wszelkie jako prawom koronnym szkodliwe”71.
Jednak posłowie z województwa malborskiego na sejm konwokacyjny nie pojechali, gdyż sejmik generalny prowincji, zwołany na 27 marca 1764 r., nie podjął obrad. Posłów Prus Królewskich zabrakło więc na sejmie, a ten podjął ważne
decyzje ograniczające odrębności prowincji pruskiej.
Na sejmie konwokacyjnym, opanowanym w zasadzie przez stronników
Czartoryskich, zjawili się wojewoda pomorski Paweł Mostowski i biskup chełmiński Andrzej Baier. Do Warszawy zjechali rezydenci wielkich miast Torunia
i Gdańska oraz grupka szlachty związanej z pruską partią patriotyczną. Wydawało się początkowo, iż sprawy pruskie zostaną potraktowane marginalnie. Zawiązano konfederację generalną i zaczęto debatować nad reformami państwa.
W sprawach pruskich postulowano zrównać sejmik generalny Prus Królewskich z innymi sejmikami, a stolnik litewski Stanisław August Poniatowski zaproponował określenie liczby posłów sejmowych z Prus Królewskich. Zaraz też
prymas Władysław Łubieński zgłosił projekt, by z każdego powiatu wybierano tylko dwóch posłów. Dalsze propozycje szły w kierunku zniesienia odrębności pruskich, a zwłaszcza likwidacji indygenatu pruskiego. Sejm 22 maja 1764 r.
uchwalił, że Prusy Królewskie nie mają żadnych prawnych podstaw wybierania
nieograniczonej liczby posłów sejmowych i odtąd powinny wysyłać po dwóch
posłów z powiatu. Uchwała sejmowa nie określiła jednak liczby powiatów72. Jeżeli za powiaty wyborcze uznano by powiaty sądowe, wówczas województwo
malborskie wybierałoby tylko dwóch posłów, a Prusy Królewskie 22 posłów. Tak
drastyczne ograniczenie liczby posłów wywołało oburzenie senatorów i szlachty bez względu na ich orientację polityczną. Czartoryscy musieli więc szukać
kompromisu, zwiększając liczbę posłów z Prus Królewskich. Tak dużych emocji
nie wywoływała już reforma trybunału koronnego, zwłaszcza że sesje trybunalskie miały się odbywać w Bydgoszczy. Temperaturę obrad podniosła natomiast
uchwała sejmowa o przeprowadzeniu w całym państwie lustracji królewszczyzn,
a także uchwała o unifikacji miar i wag oraz powołanie Komisji Skarbu Koronnego. Przeciwko tym postanowieniom podnosili protesty rezydenci wielkich

AP Gdańsk, 524/11, s. 253 i n.; J. Dygdała, Życie polityczne Prus Królewskich, s. 115.
AGAD, Zbiór Popielów, nr 120, k. 220, Konstytucja o ograniczeniu liczby posłów pruskich; Volumina Legum, t. 7, Petersburg 1860, s. 8; J. Dygdała, Życie polityczne Prus Królewskich, s. 121; S. Achremczyk, Reprezentacja stanowa Prus Królewskich, s. 150; W. Konopczyński, Geneza i ustanowienie Rady Nieustającej, Kraków 1877, s. 92.
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miast, ale były one nieskuteczne. Sejm podjął uchwałę o cle generalnym, która zakazywała gdańszczanom stosowania korczyków, czyli zabierania określonej części
zboża, a także innych towarów przywożonych do miasta. Cło generalne godziło
wprawdzie w wolności pruskie, ale szlachta pruska popierała ograniczenie przywilejów gdańskich.
Sejm konwokacyjny zakończył się w rezultacie niewielkim uszczupleniem
praw prowincji pruskiej. Dalsze ograniczenia mogły poczynić sejmy elekcyjny i koronacyjny. Elekcję poprzedziły sejmiki elekcyjne, które w Prusach Królewskich miały się odbyć 19 lipca 1764 r. Sejmik województwa malborskiego,
mimo prób zerwania przez szlachtę należącą do pruskiego obozu patriotycznego, przyjął uchwały. Bezskutecznie próbował sparaliżować sejmik pisarz grodzki malborski Aleksander Wybicki. Sejmikująca w Sztumie szlachta, nie tak jak
szlachta województwa chełmińskiego łagodnie upominająca się o przestrzeganie praw prowincji, zdecydowanie domagała się zniesienia wszystkich uchwał
sejmu konwokacyjnego godzących w przywileje i prawa prowincji73. Ponieważ
sejmik generalny nie doszedł do skutku, dlatego na elekcję z Prus Królewskich
pojechali nieliczni. Elekcję Stanisława Augusta Poniatowskiego podpisało tylko
179 przedstawicieli Prus Królewskich, wśród nich była też szlachta województwa malborskiego. W paktach konwentach król zobowiązał się do potwierdzenia
praw prowincji, ale wraz z utrzymaniem uchwał sejmu konwokacyjnego.
Rozpisany na 29 października 1764 r. sejmik generalny poprzedzający
sejm koronacyjny zapowiadał się niezwykle ciekawie, tak samo jak emocjonująco zapowiadały się sejmiki wojewódzkie mające obradować 25 października.
Tego dnia w kościele farnym w Sztumie zgromadziła się na sejmikowe obrady
szlachta województwa malborskiego. Najwięcej zjechało Kalksteinów, Szeliskich,
Wybickich, Kczewskich, z nowych przybyszy przyjechali podkomorzy królewski
Teodor Sierakowski i Władysław Donimirski. Na sejmiku pojawił się poprzedni marszałek, starosta starogardzki Piotr Kczewski. Po wysłuchaniu Mszy św.
i kazania obrady sejmikowe zagaił sędzia ziemski malborski Walenty Wilczewski. Na marszałka wybrano chorążego chełmińskiego Jerzego Kalksteina popieranego przez dwór królewski i Czartoryskich. Do pomocy marszałkowi dodano
dwóch asesorów: Ignacego Piwnickiego i Tomasza Wyczechowskiego74. Zebrani nie przyjęli projektu instrukcji przygotowanej przez wojewodę pomorskiego
Pawła Mostowskiego, lecz ułożyli własną, pod którą podpisało się 28 osób. Już
73
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w pierwszym punkcie instrukcji zapisano „aby posłowie na generale wierność
królowi przyrzekli i aby król prawa nasze dawne potwierdził”75. Szlachta postulowała, by sejmik generalny obradujący w Grudziądzu ustalił warunki przystąpienia
prowincji do generalnej konfederacji koronnej zawiązanej na sejmie konwokacyjnym. Zaraz w następnym punkcie podano taki oto warunek: „zniesienie konstytucji zapadłych na sejmie konwokacyjnym bez obecności posłów naszych”76.
Z owych konstytucji wymieniono jedną, żądano mianowicie zniesienia cła generalnego jako sprzecznego z dawnymi prawami Prus Królewskich. Żądano więc
anulowania uchwał sejmu konwokacyjnego, ale w sprawach dotyczących reformy trybunału koronnego postanawiano: „Chcąc mieć ostrzeżoną praw naszych
całość o signanter w tym, iż nic o nas bez nas na sejmach stanowione być nie
może jakośmy już one w ogólności wyżej zalecili posłom tak jeżeliby się zdawało stanom prowincji naszej do ustawy sejmu convocationis względem trybunału jednostajne przyłączyć zezwolenie tedy zlecamy pod warunkiem nie sądzenia województw prowincji pruskiej na kadencji poznańskiej ale na samej bydgoskiej tylko z wyznaczeniem osobnego każdemu województwu czasu i regestrow
osobnych”77. Szlachta malborska akceptowała zatem uchwałę sejmu reformującą
trybunał koronny i dzielącą go na wielkopolski i małopolski, z tym że ten pierwszy miał się zbierać w dwóch miastach – w Poznaniu i Bydgoszczy. Co do uchwały ograniczającej liczbę posłów sejmowych w Sztumie szlachta zgadzała się na
bardzo ogólnikowe sformułowanie: „Posłowie aby obierani byli pluralitatem votorum zdaje się być wielce potrzebna dla uniknięcia okazji niedochodzenia generałów. Posłów niech będzie ile się podoba wyjąwszy sejm convocationis i electionis te aby dawnym zwyczajem viritim ekspediowane były”78. Przewidując, że
wybór posłów może prowadzić do zrywania sejmików generalnych, proponowano, by znaleźć sposób dochodzenia generałów bez naruszania wolnego głosu. Dopiero w dwudziestym punkcie instrukcji wpisano obronę praw prowincji
i to w takim brzmieniu: „Wszystkie sprawy znaczniejsze interpretationem praw
prowincji Pruskiej w sobie zawierające według przywileju incorporationis de
causis natabilibus non nisi cum consiliaris Terrarum Prussiae decedendis aby
traktowane były”79. Prawa pruskie rozumiano bardzo szeroko, tak szeroko, jak
toruńscy rezydenci wysyłani do Warszawy. W instrukcji znalazł się też dość zaskakujący punkt powtarzany w poprzednich instrukcjach, a dotyczący przestrzegania indygenatu w nominacjach na stanowiska duchowne w diecezji warmińskiej
AP Toruń, VII, 55, k. 351, Instrukcja województwa malborskiego, Sztum 25 X 1764.
Ibidem, k. 351.
77
Ibidem, k. 352.
78
Ibidem, k. 353.
79
Ibidem.
75
76
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i chełmińskiej. Chodziło przy tym nie tylko o indygenat, ale i o to, by na te stanowiska dopuszczana była tylko szlachta80. Takie sformułowania, zdaniem sejmikujących, powinny być zawarte w przysiędze każdego biskupa składanej stanom pruskim, nim biskupi zasiądą w sejmiku generalnym.
Do rangi istotnego problemu urastało zachowanie odrębności skarbowej
prowincji, zwłaszcza przywrócenie urzędu podskarbiego ziem pruskich. Urząd
ten w XVII i pierwszej połowie XVIII w. cieszył się prestiżem i uznaniem szlachty. Podskarbi pruski działał niezależnie od podskarbiego wielkiego koronnego,
ściągał podatki i zarządzał zebranymi sumami. Do jego kompetencji należał także nadzór nad królewskimi dobrami stołowymi oraz portoriami gdańskimi i elbląskimi81. W 1710 r. nadzór nad dobrami królewskimi przejął sąd skarbowy,
a gdy w 1717 r. ustanowiono stały podatek na wojsko, podskarbi pruski utracił
też administrowanie podatkami. Zaprzestano zatem wypłacania mu pensji ze
skarbu prowincji, a wynosiła ona, przypomnijmy, 4 tys. złotych rocznie. Wprawdzie król stale wystawiał nominacje na ten urząd, ale stawał się on urzędem tytularnym. Jak wyliczył podskarbi Franciszek Bieliński, stany Prus Królewskich
z tytułu owych niezapłaconych dochodów były mu winne 109 051 złotych.
Pensji nie płacono także następcom Franciszka Bielińskiego. Stany Prus Królewskich nie zapomniały jednak o swoich podskarbich i stale domagały się przywrócenia gratyfikacji dla nich. Skoro nie można jej było wyegzekwować od skarbu
państwa, postulowano wprowadzenie lokalnego podatku i wynagradzanie podskarbich pruskich z tych wpływów82. Pod koniec panowania Augusta III, gdy
zaczęły się pojawiać programy naprawy państwa, nie pomijano w nich reform
skarbowych. Obóz Czartoryskich w swoim programie nie likwidował urzędu podskarbiego Prus Królewskich, ale postulował, by podskarbi pruski stał
się urzędnikiem państwowym, zbierał podatki w prowincji i przekazywał je do
skarbu Rzeczypospolitej. Podskarbi pruski miał też zasiadać w Komisji Skarbowej – organie wspólnym dla Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Z kolei
pruski obóz patriotyczny, dążący do zachowania praw i przywilejów prowincji,
chciał nadać podskarbiemu pruskiemu taką rangę, jaką miał ten urząd w XVI
i XVII w., a więc utworzyć niezależny od skarbu koronnego urząd skarbowy.
Gdy po śmierci Augusta III rozgorzała dyskusja o przywilejach pruskich, a szerzej
80
Ibidem. Na sejmiku w Sztumie domagano się: „Stosując się ad laudo prowincji 1722 i inne aby w kapitułach warmińskiej i chełmińskiej szlachta rodowita pruska do prałatur, kanonii i beneficium – – przypuszczona była”. Dalej zastrzegano, by szlacheccy synowie kształcili się w seminariach duchownych oraz „Posłowie będą domagać się od biskupów aby plebeja personas nie wprzód święcili póki od własnych panów nie będą
mieli na to konsensu”.
81
R. Rybarski, Skarb i pieniądz za Jana Kazimierza, Michała Korybuta i Jana III, Warszawa 1939, ss. 49–50.
82
S. Achremczyk, Reprezentacja stanowa Prus Królewskich, ss. 79–81.
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o tym, czy Rzeczpospolita ma być państwem scentralizowanym bez odrębności
prowincjonalnych, czy też związkiem prowincji i województw, nie pomijano kwestii finansowych. Przewidywano ustanowienie nowych podatków, wprowadzenie
cła generalnego i reformy administracji skarbowej. Szlachta zgromadzona na sejmiku w Sztumie w październiku 1764 r., pragnąc odbudowy urzędu podskarbiego pruskiego, starym zwyczajem podnosiła żądanie wypłacenia podskarbiemu,
a był nim wówczas Jakub Czapski, rocznej pensji w wysokości 4 tys. złotych. Jednocześnie zobowiązywała podskarbiego, aby zajmował starostwa i królewszczyzny będące w posiadaniu nieindygenów, a dochód z nich przekazywał do skarbu prowincji i z tych wydatków rozliczał się przed sejmikiem generalnym83.
Mimo postulatów szlachty popieranych przez wielkie miasta pruskie, reaktywacja urzędu podskarbiego pruskiego nie nastąpiła. Prusy Królewskie utraciły
zatem odrębność skarbową.
Nie tylko obrona przywilejów i praw prowincji była przedmiotem sejmikowych obrad. Zainteresowanie posłów budziły sprawy miast województwa
malborskiego, zwłaszcza Malborka. Zazwyczaj po pożarach miasta mogły liczyć
na czteroletnie zwolnienie od podatków. W 1693 r. szlachta upominała się o ulgi
w podatkach dla Sztumu, opowiedziała się za Malborkiem będącym w sporze
z mieszkańcami przedmieścia. Malbork w 1696 r. zwracał uwagę na zły stan wałów wiślanych i wałów nad Nogatem. Częste powodzie nękające Żuławy stały się
przyczyną domagania się na sejmikach w Sztumie, a także na sejmikach generalnych, regulacji Wisły w jej dolnym biegu. Po wielkiej wojnie północnej w celu
naprawy wałów wiślanych opodatkowano małe miasta pruskie i zabiegano, by
także Gdańsk żyjący z handlu wiślanego łożył jakieś sumy nie tylko na umacnianie wałów rzecznych, ale budowę nowego systemu wodnego na Wiśle. W innym punkcie szlachta nie zezwalała rzemieślnikom miejskim na zajmowanie się
handlem i kupiectwem, zastrzegając handlowanie dla korporacji kupców. W instrukcjach nie brakowało artykułów zabraniających handlowania Żydom. Zarzucano im, iż sprzedają wyroby niskiej jakości, płacą za produkty rolne i rzemieślnicze mało wartościową monetą.
83
AP Toruń, VII, 55, k. 352, Instrukcja województwa malborskiego, Sztum 25 X 1764. W piątym punkcie instrukcji zapisano: „aby pobory podskarbim Ziem Pruskich oddawane były aby się do nich zupełnie wróciła [władza] i aby ciż podskarbiowie na fundamencie dawnych praw in casu vacantiae którego starostwa lub
królewszczyzny alebo też non indygena ex Nulla informatione cancellarii oddanej sekwestrować powinny – – na
następującym generale rachunek oddał a na potem podobnie też rachunki na każdym generale lub w przypadku nie dojścia generału którego coram deputatis z każdego województwa po osób 4 na sejmikach gospodarskich obrani na kadencji generału przez podskarbich czynione były. A jeżeli sejmiki zerwane miały być tedy
na pierwszej kadencji sądów ziemskich przez szlachtę zgromadzoną obrani ciż deputaci będą, których absentia
plurimum non obstanie tyle by po dwóch z każdego województwa sub vi gore constituendo zjeżdżali się a podskarbiowie aby realitatem regestrów zaprzysięgali”.
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Na wsparcie szlachty mogły liczyć zakony – jezuici malborscy, reformaci
dzierzgońscy. Szlachta wstawiała się za cysterskim zakonem oliwskim i kartuzami84, za zakonami toruńskimi. W 1728 r. sejmikujący skarżyli się na duchownych, którzy w swych dobrach ziemskich produkowali wódkę i piwo, sprzedając je w karczmach starościńskich nawet w pobliżu miast. Zakonnicy szynkowali nie tylko napoje alkoholowe, ale też zakładali owczarnie ze szkodą dla hodowli
szlacheckich i królewskich85. Gdy na sejmik napłynęły skargi na młynarzy, iż pobierają od mieszkańców województwa malborskiego zawyżone opłaty za mielenie zboża i że używają wag i miar niezgodnych z obowiązującym prawem, sejmikujący zapisali, by tą sprawą zajął się sejmik generalny86. A kiedy w Malborskiem
zmniejszył się w sposób drastyczny obszar lasów, sejmik postulował: „Lasy naszej prowincji przychodzą do ruiny tak dalece, że obywatele dóbr starościńskich
już nie mogą za pieniądze drzewa dostać a publiczne dochody Rzplitej z czasem
upaść musiały i intrata przyszłym starostom, dobra szlacheckie bez lasów podupadają przeto starać się będą posłowie aby ten ab usus wyprzedawania borów
i lasów tak przez defluitację jako i za granicę panom starostą był zakazany”87.
Powyższy przegląd instrukcji sejmikowych wskazuje, że zawierały one
punkty dotyczące zarówno spraw ogólnopolskich, prowincjonalnych, jak i drobnych, szlacheckich. Sejmik w Sztumie, mieście oddalonym od ośrodków politycznych, zajmując się najważniejszymi problemami państwa, ujawniał podział obradujących na różne obozy polityczne, co niniejszy artykuł wyraźnie zarysowuje.
Stanisław Achremczyk, Aus den Beratungen des Landtages der Woiwodschaft Malbork (Marienburg)
im 18. Jahrhundert
Zusammenfassung
Im Hinblick auf die Fläche und die Einwohnerzahl war die Woiwodschaft Malbork (Marienburg)
die kleinste Woidwodschaft im Königlichen Preußen. Der Adel, der ein politisches Volk war, war in dieser
Woiwodschaft auch am wenigsten vertreten. Der Landtag der Woiwodschaft versammelte sich in Sztum
(Stuhm), und dabei handelte es sich nicht um zahlenstarke Versammlungen. Die Beratungen konzentrierten
sich auf die Besprechung der Beziehungen zum Herzoglichen Preußen, vor allem weil der preußische
Nachbar an Stärke zunahm, das Elbinger Territorium eingenommen hatte und ständig Vorstöße auf das
Woiwodschaftsgebiet unternahm. Der Adel traf Entscheidungen in Steuerangelegenheiten, verteidigte das
preußische Indigenat sowie die Privilegien der Provinz und war an einer Verbesserung der Schiffbarkeit
der Weichsel in ihrem Unterlauf interessiert. Er fasste Beschlüsse zum Gerichtswesen und postulierte die
84
AP Toruń, VII, 55, k. 353, Instrukcja województwa malborskiego, Sztum 25 X 1764. Sejmikujący upominali się, by cystersi i kartuzi przyjmowali do zakonu synów szlacheckich, „a nie Niemców i cudzoziemców”.
85
AP Toruń, Archiwum Sczanieckich, nr 248, s. 54.
86
Ibidem, s. 57; AP Toruń, VII, 48, k. 25, Instrukcja województwa malborskiego z 1730 r. Ostatni punkt
instrukcji brzmiał: „Miar zboża aby coroczna była rewizja a choćby sejmik komisarski nie stanął do tego jednak panowie komisarze elegantuj”.
87
AP Toruń, VII, 55, k. 353, Instrukcja województwa malborskiego, Sztum 25 X 1764.
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Optimierung der Landtage. Grundsätzlich interessierte er sich für alles, was in der Woiwodschaft, in der
Provinz und in der Adelsrepublik vor sich ging.
Übersetzt von Christiane Schultheiss

Stanisław Achremczyk, From the meetings the voivodship parliament in the eighteenth century
Malbork
Summary
Malbork Voivodeship was in terms of area and population the smallest province of Royal Prussia.
Nobility, the political nation, in Malbork Voivodship lived the fewest. Voivodship Assembly gathered in
Sztumie and descents were not crowded. The deliberations focused on discussing relations with the Duchy
of Prussia in particular, the Prussian neighbor grew in strength, took the territory of Elblag and undertook
continual incursions into the region. Adel made decisions on taxes, defended indygenat and privileges of
Prussian province, was interested in improving the navigability of the Vistula River in its lower reaches.
Adopted resolutions on the functioning of the judiciary and the demands put forward reform and improve the
functioning of the state assemblies. In fact, interested in all this that has happened in the region, the province
and the Republic.
Translated by Jerzy Kiełbik

Janusz Jasiński

LUDNOŚĆ ŻYDOWSKA W PRUSACH WSCHODNICH
WOBEC POWSTANIA STYCZNIOWEGO
Słowa kluczowe:

Prusy Wschodnie, Żydzi, Powstanie Styczniowe

Schlüsselwörter:

Ostpreußen, Jüdisch, Januaraufstand (1863–1864)

Keywords:

East Prussia, Jewish, January uprising (1863–1864)

Uwagi wstępne
Na znaczenie Królewca i całych Prus Wschodnich dla powstania styczniowego zwróciła uwagę przeszło pół wieku temu Barbara Groniowska1.
Jej ustalenia są nadal aktualne. Prowincja ta (ściślej określając, była to część
wschodnia prowincji Prusy) została wytypowana przez obóz Ruchu jako teren służący przemytowi broni i amunicji do województwa płockiego i augustowskiego oraz na Litwę. W tym celu pierwsze przygotowania podjęto już u schyłku 1861 r., a pełną parą ruszyły z momentem powołania spółki handlowej Bracia
Chotomscy i Koronowicz w Królewcu w marcu 1862 r. Wkrótce też utworzono stacje przeładunkowe w Mycielinie koło jeziora Sąpłaty w powiecie szczycieńskim2 oraz na Pruskiej Litwie w Tylży i Wystruci. W organizowanie nadgranicznych punktów przerzutowych zaangażował się od marca 1863 r. Komitet
Wielkopolski (stronnictwo białych)3. Największą rolę w ekspedycji broni, obok
Królewca, odegrała baza powstańcza w Rozogach w powiecie szczycieńskim.
1
B. Groniowska, Rola Prus Wschodnich w powstaniu styczniowym, Komunikaty Mazursko-Warmińskie
(dalej: KMW), 1960, nr 1, ss. 3–45.
2
J. Jasiński, Rola hrabiów Dąmbskich na Mazurach w czasie powstania styczniowego, Rocznik Mazurski, 2013, t. 17, ss. 3–7.
3
Zabór pruski w powstaniu styczniowym. Do druku przygotowali F. Gentzen, Z. Grot, F. Paprocki przy
współudziale K. Chojnackiej, S. Nawrockiego, J. Radtke, M. Rakowskiego i J. Wiesiołowskiego, Wrocław 1968,
ss. VI–VIII.
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Dużego rozmachu nabrała z chwilą, gdy komisarzem Rządu Narodowego Prus
Wschodnich wiosną 1863 r. został dr Kazimierz Szulc, współtwórca Poznańskiego
Towarzystwa Przyjaciół Nauk (1857), a wcześniej konspirator Towarzystwa Demokratycznego Polskiego działający na Mazurach (1845–1846)4. Znaczenie Rozóg
dostrzegał jego następca Piotr Drzewiecki, student medycyny na Albertynie, którego
Romuald Traugutt mianował w ramach reorganizacji władz wojskowych i cywilnych naczelnikiem Agentury Prusy Wschodnie5. Niebawem obowiązki po nim
przejął Stanisław Rychter, kolega uniwersytecki Juliana Łukaszewskiego, od listopada 1863 r. komisarza pełnomocnego Rządu Narodowego na Zabór Pruski6.
Funkcję tę Rychter pełnił skutecznie do maja 1864 r. Później organizowaniem
transportu materiałów wojennych zajmowali się poszczególni agenci7. Niezależnie od zmian kadrowych w Królewcu, cały czas działała baza w Rozogach, przy
czym nie tylko przemycała broń przez granicę do Myszyńca i dalej, ale także
przyjmowała uciekinierów z Królestwa Polskiego, uzbrajała ich, a nawet prowadziła wśród Mazurów werbunek do partii powstańczych8. Rolę Rozóg doceniał
również komisarz pełnomocny województwa augustowskiego Bronisław Radziszewski (pseud. Ignacy Czyński) i dlatego w okresie od 20 grudnia 1863 r. do
11 stycznia 1864 r. przekazał „Na utrzymanie ludzi w okolicach Ortelsburga”
[Szczytna] 1713 złp, 10 gr, a na „utrzymanie 6 koni skarbowych w okolicy Ortelsburga” po 8 stycznia 1864 r. 257 złp.9 Nawet gdy ośrodek królewiecki z powodu
aresztowań przestał funkcjonować, przez Rozogi wciąż szła broń jeszcze w 1865 r.10
W kwietniu 1864 r. magistrat w Biskupcu, stosując się do zarządzeń władz królewieckich, postanowił przekazać czterech polskich uciekinierów wojskom
rosyjskim. Wówczas ratowali się ucieczką właśnie do Rozóg11. Ponad stuosobowa grupa insurgentów przebywała zimą 1863/64 w okolicach Barczewa na Warmii. Byli utrzymywani przez kasę wspomnianego Bronisława Radziszewskie4
B. Górska, Dr Kazimierz Szulc (1825–1887), Kronika Miasta Poznania, 1947, nr 4–5, ss. 217–236; J. Jasiński, Działalność konspiracyjna na Mazurach i Warmii w latach 1945–1846, w: Wiek XIX. Prace ofiarowane Stefanowi Kieniewiczowi w 60. rocznicę urodzin, Warszawa 1967, ss. 255–260; idem, Szulc Kazimierz, w: Polski słownik biograficzny (dalej: PSB), t. 49/2, z. 201, Warszawa–Kraków 2013, ss. 238–241.
5
T. Oracki, Słownik biograficzny Warmii, Mazur i Powiśla XIX i XX wieku (do 1945 roku), Warszawa
1983, s. 96.
6
J. Łukaszewski, Pamiętniki z lat 1862–1864. Wstępem i komentarzem opatrzył S. Kieniewicz, Warszawa 1973, tam o S. Rychterze wg indeksu.
7
B. Groniowska, op. cit., s. 39.
8
J. Jasiński, Kilka szczegółów z pobytu Wojciecha Kętrzyńskiego na pograniczu mazursko-kurpiowskim
w 1863 roku, KMW, 1975, nr 1, ss. 79–81.
9
Dokumenty terenowych władz cywilnych powstania styczniowego 1862–1864. Redaktorzy W. Djakow,
S. Kieniewicz. Przygotowali do druku S. Kieniewicz, F. Ramotowska, W. Śliwowska przy współudziale T. Fiedosowej, A. Gałkowskiego, I. Sztakelberga, Wrocław 1986, s. 239.
10
B. Groniowska, op. cit., ss. 43–44.
11
Ortelsburger Kreisblatt, 1864, nr 17.
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go, który zauważył: „dzięki sympatii, jaką znaleźliśmy w pobratymczej nam Warmii, koszta znacznie zmniejszone zostały”12, a innym razem: „w pierwszej połowie
stycznia [1864] przeszło 200 partyzantów umieszczono na Warmii, gdzie ut r z ymanie pr aw ie nic nie kosztow ało” [podkreśl. – J. J.]. Wiemy obecnie, że
zarówno Mazurzy, jak i polscy Warmiacy zgłaszali się ochotniczo do partii powstańczych. Niemiecki historyk Peter Böhning wykazał, że z Prus Wschodnich
wstąpiło w powstańcze szeregi wiosną 1864 r. 350 przeważnie młodych ochotników (Zuzügler)13. Ci Wschodnioprusacy – to przede wszystkim Mazurzy
z powiatów: ostródzkiego, nidzickiego i szczycieńskiego oraz Warmiacy z powiatu olsztyńskiego. Przedwojenny historyk płocki Ignacy Jan Kurski obliczył,
że Rosjanie schwytali z bronią w ręku na północnym Mazowszu 29 „pruskich
Żydów”14. Sądzę, że większość pochodziła z Prus Wschodnich. Jeśli zaś chodzi
o Niemców, to sprzyjali powstaniu przede wszystkim demokraci i liberałowie,
niektórzy współpracowali w przemycie broni, a czasem bili się za Polskę15.
Po niniejszym bardzo skrótowym zobrazowaniu stosunku do powstania
poszczególnych społeczności Prus Wschodnich, zajmijmy się nieco szczegółowiej postawą wobec niego Żydów, zarówno tutejszych mieszkańców, jak również
przyjeżdżających z Królestwa Polskiego.

Rola Eyssiga Kellera i jego rodaków w bazie powstańczej Rozogi
w powiecie szczycieńskim
Prezydent policji w Królewcu von Maurach dopiero w sierpniu 1863 r.
otrzymał raport, że przez Rozogi przemycana jest broń i amunicja do Królestwa
Polskiego, niemniej o skali tego „procederu” w dalszym ciągu nie miał wyobrażenia. Jednak niebawem policja dostrzegła nielegalną działalność Mazura Roberta Kosiorka16, który był duszą bazy powstańczej. Z zawodu karczmarz, zarazem agent Rządu Narodowego, kontaktował się z jednej strony bezpośrednio
z dr. Szulcem i Wojciechem Kętrzyńskim w Królewcu, a z drugiej z obozem leśnym w Myszyńcu na Kurpiach. Szulc pisał do niego listy w mowie mazurskiej,
B. Groniowska, op. cit., s. 31.
P. Böhning, Die nationalpolnische Bewegung in Westpreussen 1815–1871, Marburg/Lahn 1973,
ss. 171–172, przyp. 30.
14
I. J. Kurski, Złote karty o wolność, Życie Mazowsza, 1939, nr 3–4, s. 54 (za R. Juszkiewiczem, Powstanie styczniowe na północnym Mazowszu, Warszawa 1992, s. 100, 176).
15
A. Hołub, Lewica liberalna w Prusach Wschodnich wobec Polaków, w: Stereotyp Polski i Polaków na
łamach „Königsberger Hartungsche Zeitung” w latach 1860–1880, Toruń 2009, s. 134 i n.; Historia Pomorza, t. 4
(1850–1918), cz. 2: Polityka i kultura, pod red. S. Salmonowicza, Toruń 2002, ss. 64–75.
16
Zabór pruski, s. 130.
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co z czasem dostrzegła pruska prokuratura17. Najbliższym i najskuteczniejszym
współpracownikiem Kosiorka był Żyd Eyssig Keller, lat 54, który stosunkowo
dawno osiedlił się w Rozogach. Utrzymywał się z handlu, jeździł po całym regionie, znał niemal wszystkie pobliskie wioski, wszystkie miasta, miasteczka i mnóstwo mieszkańców, szczególnie żydowskich ziomków. Wiedział, komu można
zawierzyć, kogo należy się wystrzegać. Cieszył się pełnym zaufaniem władz powstańczych, które wielokrotnie przekazywały mu duże sumy pieniężne w celu
zakupu i sprowadzania materiałów wojennych nawet z odległych miast niemieckich, m.in. z Berlina, Lipska, nie mówiąc o Królewcu. Na przykład w tym ostatnim nabył 18 dubeltówek u kupca Rosenbauma za 2500 talarów. W transakcji
pośredniczył Żyd Izydor Flatow. Innym razem przywiózł z Królewca 51 karabinów, 20 funtów prochu i wiele worków prowiantu. Żyd z Rozóg, Hochstein dostarczył mu 80 szabli, wcześniej ukrytych u Wenzla w Kokoszkach lub w gospodzie Reichmanna w Księżym Lasku, a sprowadzonych z Węgorzewa. Szymon
Lichtenstein z Wujaków kilkakrotnie jeździł z listami Kellera do Bolesława Chotomskiego, Kazimierza Szulca i Wojciecha Kętrzyńskiego w Królewcu, w których prosił o dostarczenie broni. Tenże Lichtenstein zakupił u królewieckiego fabrykanta octu Leona Josephsohna pewną liczbę karabinów za 250 rubli. Podczas
rewizji 10 lutego 1864 r. znaleziono u Lichtensteina 80 naboi rewolwerowych przeznaczonych dla Kellera. Juliusz Hirschberg ze Szczytna, handlarz wełną, pomagał
Kellerowi w sprowadzeniu 400 pistoletów z Lipska. Duże paki z bronią zamówione przez Kellera, transportowane via Królewiec z Düsseldorfu, zostały zatrzymane
w Biskupcu. Dawid Goldschmidt ze Świętajn, Moses Bütow z Rozóg, Wolf Mioduszewski oraz Hese Conrad dwukrotnie odbierali na poczcie worki, które Keller
odwiózł ku granicy i przekazał polskim chłopom, a właściwie insurgentom. Innym razem broń z poczty ukrył we wsi Występ. Do tejże miejscowości zawiózł
broń Natan Kamiński z Dźwierzut i Dawid Goldschmidt ze Świętajn. Adam Cerula, polski gospodarz z Czerwonki, przekazał Kellerowi i kurpiowskim chłopom broń, która nadeszła z Królewca przez Mrągowo. Także przez Mrągowo wieźli ją Schlochauer i Neumann, a następnie ukryli w Piasutnie. Pewnego
razu kurpiowscy insurgenci poprosili Kellera o przechowanie kilku koni. Koszt
tej operacji, pamiętamy, wyniósł ponad 200 złp. Po tygodniu zwierzęta zostały
odebrane. U pasymskiego Żyda Liebensteina policja pruska znalazła bliżej nieokreśloną liczbę broni. Tłumaczył się, że ukryli ją bez jego zgody „polscy Żydzi”.

17
Der Polen-Prozess im Jahre 1864. Eine vollständige historische Darstellung desselben, Berlin 1865, nr 54,
s. 5. B. Groniowska, op. cit., s. 15 mylnie twierdzi, że Kosiorek pisał listy do Szulca „w mowie mazurskiej”, było
odwrotnie, to Szulc pisał gwarą mazurską, którą poznał w Ełku i okolicach w latach 1845–1846.
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Transportem broni zajmował się także Silbermann z Labuszewa wspólnie z Lewinem Jacobim z Dźwierzut. Keller oczywiście współpracował z ludnością mazurską. Warto wymienić tu gospodarza Jana Kerstana z Rozóg, lat 31. Właśnie
on woził broń do granicy, u niego też ukrywał się polski oficer. Natomiast policja pruska nie odkryła faktu, że bił się za Polskę, do czego przyznał się dopiero
w 1907 r.18 Zarówno u Kellera, jak i u Kosiorka bardzo często zatrzymywali się
powstańcy, czuli się jak u siebie w domu. Keller przemycał nawet ich prywatne
listy, np. byłego celnika Wojdiłło, który schronił się na Mazurach i za pośrednictwem Kellera przesłał list do żony w Myszyńcu19.
W Rozogach mieszkał Warmiak, Michał Gerlach, urodzony w Jonkowie
w powiecie olsztyńskim. Jego ojciec miał gospodę w Rusi, później kupił dom
w Olsztynie. Michał, sprzedawszy odziedziczoną własność, w 1858 r. przeprowadził się do Rozóg, gdzie śladem ojca zarabiał na życie prowadzeniem gospody.
Również on współpracował z insurgentami; w Myszyńcu został aresztowany
i odstawiony do więzienia w Ostrołęce. Niebawem Rosjanie, jako poddanego
pruskiego, przekazali go szczycieńskiemu landratowi. Natomiast jego żona Matylda nadal prowadziła gospodę. W dużej izbie zbierali się tak uciekinierzy, powstańcy, jak i miejscowi goście, wśród nich Keller. Oto relacja pani Matyldy
o przebiegu jednego wieczoru: „Polacy mówili, że gdy skończą z Rosją, przyjdą
do swych braci i odbiorą kraj, który im Prusy zabrały, a króla Wilhelma uczynią mniejszym (sie würden auch das Land, welches ihnen Preussen genommen,
demselben zurücknehmen, den König Wilhelm kleiner machen); mówili też, że
będą wierni swej przysiędze dopóty, dopóki nie tylko rosyjska Polska zostanie
oswobodzona, ale również niegdyś polskie części zostaną Prusom odebrane (bis
nichts blos das russische Polen, sondern auch von Preussen die ehemals polnische Teile wieder weggenommen wären). Wydawało mi się, że gdy jeden to mówił, pozostali mu potakiwali. Świderski [powstaniec] powiedział: »Polacy muszą,
nawet gdyby wszyscy pozbawieni byli broni i zaopatrzeni choćby tylko w kije
i noże, powrócić do Polski i tam wytrwać aż do ostatniego człowieka« (und dort
bis auf den letzten Mann aushalten)”20.
Keller został aresztowany i uwięziony w Szczytnie w połowie lutego 1864 r.,
a zwolniony po roku. Przed Prusakami tłumaczył się, że przemycał broń dla zysku,

18
A. Poszwiński, Pierwsza wielkopolska wycieczka na Mazury, Praca, 1907, nr 23 ; T. Oracki, op. cit.,
ss. 154–155.
19
Geheimes Staatsarchiv Preussicher Kulturbesitz, Berlin Dahlem (dalej: GStAPK), Abt. Merseburg,
Rep. 97, IX, Nr 207 VU, k. 312.
20
J. Jasiński, Warmia wobec powstania styczniowego, Roczniki Humanistyczne. Historia, 1972, t. 20,
z. 2, ss. 238–239.
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a powstańcom opowiadał „że z miłości do Polski”. Myślę, że w obu wypadkach
mówił prawdę, chociaż niepełną21.
Emigracyjna „Ojczyzna”, idąc za „Königsberger Hartungsche Zeitung”, donosiła, że w ciągu drugiego kwartału 1864 r. z rejencji królewieckiej wydalono
129 Polaków, z tego z Rozóg i Wielbarka 72 osoby, a z miejscowości wiejskich
powiatu szczycieńskiego i „nidborskiego” 55 osób. Większość z nich przekazano
„Moskalom”, zaledwie kilku powstańców wyjechało wówczas do Belgii i Francji22.
Pomoc pozostałych powiatów mazurskich i polskiej Warmii
Nieco mniejszą, ale równie ważną rolę w przemycie broni i przyjmowaniu
rozbitych partii spełniały rejony Pisza, Ełku, Olecka, Gołdapi, Kętrzyna, Mrągowa, Rynu, Węgorzewa, Nidzicy oraz Barczewa.
Rejencja gąbińska donosiła w maju i czerwcu 1863 r. władzom w Berlinie, że
przez tereny mazurskie przerzucana jest broń dla Augustowskiego, ale często rekwirowana. Podobne raporty przesyłano wiosną 1864 r. Jednocześnie pisała, że
„polskie bandy” przypierane przez Rosjan, przekraczają pruską granicę. Wcześniej,
20 grudnia 1863 r., oddział kozaków zapędził się za Polakami aż do Prus Wschodnich w okolice Szyrwindt (Pruska Litwa)23. We wrześniu 1863 r. ukrywał się w powiecie piskim oddział mjr. Władysława Brandta; w końcu roku liczba powstańców
na Mazurach i na polskiej Warmii wzrosła do sześciuset. W kwietniu 1864 r. szykowało się do wymarszu z tego regionu 300 żołnierzy dowodzonych przez Teofila Olszańskiego (ps. Ostroróg)24. O ich utrzymanie, jak i o uzbrojenie troszczyła się wspominana już kasa województwa augustowskiego. Bronisław Radziszewski raportował, że
w okresie od wiosny 1863 do maja 1864 r. wydał na „ekspedyturę pism z Johannisburga [Pisza] do kraju” 668 złp; „na utrzymanie członków organizacji oraz na ich inne potrzeby” w tymże mieście 1500 złp, na utrzymanie żołnierzy m.in. w Olecku 8171 złp
i po raz drugi „ludziom w Olecku” 600 złp.25 Pobyt powstańców w Olecku i pobliskich Mieruniszkach zapamiętali ludowy poeta mazurski Jan Domasz oraz nauczyciel Karol Sembrzycki. Ten drugi nauczył się wówczas śpiewać Boże coś Polskę26.
21
Większość materiałów źródłowych do bazy powstańczej w Rozogach znajduje się w GStAPK, Abt.
Merseburg, Rep. 97, IX, Nr 207/1; X, Nr 154 U; Nr 176; Nr 155 U; ponadto w Archiwum Państwowym w Olsztynie, sygn. XV/8/15 (Domänen-Rentamt Friedrichshof (Rozogi).
22
Ojczyzna, 1864, nr 107 z 9 XI.
23
GStAPK, Abt. Merseburg, Rep. 89, Bd. X, 1–28, Sprawozdanie rejencji gąbińskiej za lata 1863–1864.
24
B. Groniowska, op. cit., s. 31, 35.
25
Dokumenty terenowych władz, ss. 240–241.
26
T. Oracki, Rozmówiłbym kamień... Z dziejów literatury ludowej oraz piśmiennictwa regionalnego Warmii i Mazur XIX i XX wieku, Warszawa 1976, ss. 214–215 (o Domaszu); J. Sembritzki, Autobiographisches,
[Königsberg] 1911, s. 4 (egz. w Bibliotece PAN w Gdańsku).
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Rosyjski sztabskapitan gwardyjskiego sztabu generalnego Zewarow złożył swoim władzom meldunek o sytuacji w Prusach Wschodnich, zatrzymując
się specjalnie na postawie ludności polskiej. Ocenił, że najbardziej na rzecz powstania angażują się mieszkańcy powiatów piskiego i ełckiego. Szyją dla Polaków odzież oraz dostarczają broń, wskutek czego „uzbrojone bandy” powracają
do Królestwa Polskiego, a gdy są rozgromione przez Rosjan, znowu chronią się
w Prusach Wschodnich27.
Niektórzy landraci na Mazurach, szczególnie Rudolf H. von Hippel w Piszu, przez dłuższy czas pobłażliwie patrzyli na szmugiel broni i pobyt Polaków
w ich powiatach. Wreszcie władze królewieckie wysłały na Mazury oraz na polską Warmię kryminalnego inspektora policji Józefa Jagielskiego i komisarza policji Wilhelma Augusta Horresa. Wskutek ich raportów radca prowincji Prusy Meier zmusił landrata Hippela i innych do rygorystycznego przestrzegania
rozporządzeń nadprezydenta Franza Eichmanna. Wówczas Hippel postanowił
wydać w ręce Rosjan 30 Polaków aresztowanych w Białej Piskiej, pomimo protestów mieszkańców miasta i pobliskich wsi28. Również miasto Olecko stanęło
w obronie dwóch insurgentów, którzy niestety „albo już nie żyją, albo są w drodze
na Sybir”29. Złą sławę zdobył landrat ełcki Hermann von Brandt, o czym donosiła
prasa polska: „Powieszonego w Szczucinie obywatela Gardockiego i rozstrzelanego w Suwałkach żołnierza z kostromskiego pułku piechoty wydał Moskalom znany na całe Prusy Wschodnie v. Brandt landrat w Ełku (Lyck po niemiecku). – – To
jest tylko rzeczą pewną, że p. Brandt nosi obecnie order św. Stanisława, którym go
Moskale obdarowali w zamian za udział w morderstwie dopełnionym na dwóch
obrońcach wolności”30.
W jaki sposób we wschodnich Mazurach ludność żydowska wraz z Mazurami wspomagała powstanie? Na powyższe pytanie odpowiadają protokoły
ze śledztw prowadzonych przez wspomnianych policyjnych urzędników Jagielskiego i Horresa.
Głównym oparciem dla przeładunków broni i ekspedycji ku granicy i przez
granicę była w tym rejonie spółka handlowa Zygfryda Steinhirta w Rynie i Juliusza
Szarejki w Piszu. Steinhirt, Żyd, pochodził z Wielkopolski, miał 28 lat, był kawalerem.
Szarejko to Mazur, lat 43, miał troje dzieci, był radnym, ogólnie szanowanym obywatelem Pisza. Właśnie Pisz stał się centrum wysyłki broni w rejonie Wielkich Jezior otrzymywanej z Królewca. Z Pisza transportowano ją bezpośrednio do graZabór pruski, ss. 226–229.
Königsberger Hartungsche Zeitung, 1864, nr 136 z 14 VI.
29
Dziennik Poznański, 1864, nr 227 z 2 XII.
30
Ojczyzna, 1864, nr 100 z 24 X.
27
28
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nicy lub nieco dłuższą trasą przez Ryn – Mrągowo do Rozóg. Jednak najczęściej
Steinhirt ekspediował ją na adres Szarejki. Policja w czasie rewizji przeprowadzonej u niego 19 sierpnia 1863 r. nie znalazła żadnych obciążających go materiałów
wojennych i słusznie doszła do przekonania, że został uprzedzony. Natomiast wiele interesujących ją spraw odkryła w księdze handlowej. Od początku 1862 r. Steinhirt wysyłał duże ofrankowane skrzynie aż 78 razy, najczęściej do Szarejki, na
łączną sumę 12,5 tys. talarów. Ponadto odbiorcą jego towarów w Piszu był kupiec
Gumbalis, który przechowywał je w magazynie Żyda Hirschfelda, oraz kupiec
Prokop. Od niego ładunek zabierał furman Degenhard i odwoził do byłego pomocnika Prokopa Klimka w Mikołajkach. Dalsze śledztwo wykazało, że w handel i transport broni w Piszu zaangażowani byli jeszcze inni żydowscy kupcy:
Izaak Fromberg, trzej bracia Collinowie, Szymon Lubliński, Leitner, Brot i Cohn.
Z Pisza ekspediowano ją w różny sposób. Na przykład Lubliński wysyłał ją furmanką do Długiego Kąta w powiecie piskim. Sam Szarejko adresował swoje paki
do Aleksandra Kasnera lub M. Collina w Białej Piskiej, do karczmarza Moritza Wohlschlägera w Dłutowie, gdzie znajdował się prawdziwy magazyn broni,
do sołtysa J. Dopatki lub Szmula Szterlinga w Kolnie po drugiej stronie granicy.
Transporty szły także przez Wądołek i Kowalik. Niejednokrotnie broń dla insurgentów zabierał Żyd Sabadowski. Najłatwiejszy sposób zaopatrywania powstańców w materiały wojenne, odzież i prowiant powstał latem 1863 r., gdy została
rozpędzona rosyjska komora celna w Wincencie. Wówczas, jak smętnie donosił
komisarz Horres, „setki polskich furmanek przyjeżdżały po broń do Pisza”31.
W Rynie, oprócz Steinhirta, ważną rolę w przemycie broni odgrywał młynarz Wojciech von Tucholka, rodem z Kaszub, pruski oficer „w stanie spoczynku”. Z tego powodu pozostawał przez dłuższy czas poza wszelkimi podejrzeniami.
Tymczasem ekspediował broń w dużych ilościach, którą otrzymywał m.in. z Pisza. Na przykład sprowadził od A. W. Gauera i Gottlieba Röhrichta w Kętrzynie
17 karabinów, a od kupca Bergera z tegoż miasta 3 cetnary prochu. Towar ten
przepakował w cztery skrzynie Adolf Schiemann, które następnie bracia Reszk
odwieźli do kupca Kowalewskiego w Mrągowie. Tu zgłosił się po nie Tucholka
z nieznanym (policji) mężczyzną i wspólnie nadali towar na poczcie na adres
Moritza Wohlschlägera w Dłutowie w powiecie piskim. Innym razem Tucholka
zamówił ułańskie lance u kętrzyńskiego kowala Letowa oraz rusznikarza Lenza32. Nie próżnował również Kowalewski, któregoś dnia odebrał wojenne materiały od niejakiego Gallusa i wyekspediował do Tucholki. Kowalewskiemu po-

31
32

GStAKP, Abt. Merseburg, Rep. 97, IX, Nr 171/1.
Ibidem, Nr 157 VU.
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magali Żyd Leib Klein oraz mazurski gospodarz z podmrągowskiej wsi Karwie.
Jeszcze innym razem Kowalewski, otrzymawszy transport z Królewca, tymczasowo ukrył go w Pieckach33.
Również na zachodnich Mazurach działało kilka firm trudniących się
dostawą broni dla województwa płockiego. Kupowali ją w Gotha (Niemcy) Mendelius i A. Kołodziński w Ostródzie, a następnie przez Elbląg kierowali za granicę. Także przez Elbląg szły skrzynie do W. Freytaga w Olsztynku. W jednej z nich
Prusacy odkryli 65 karabinów. W Elblągu działali na rzecz powstania Franz Thiel
i Bücher. Bücher zakupił ją w Grimma (Niemcy) i wysłał do kupca Karola Konna
w Nidzicy. Konn tłumaczył się, że broń była przeznaczona dla bractwa kurkowego!
Z przechwyconych listów kupca wynikało, że sprowadzał ją z Niemiec w ciągu całego roku 1863, a nawet w pierwszych miesiącach następnego roku.34 Oprócz niego
z Nidzicy wysyłał broń I. Simonn35, a odbierał agent Rządu Narodowego Aleksander
Grzymała (pseud. Janiszewski), który zamieszkał w nadgranicznych Białutach36.
Stosunkowo niewielką działalność przejawiali Żydzi w powiecie olsztyńskim. Trzeba jednak dodać, że było ich na Warmii znacznie mniej niż na Mazurach. Jednak na adres H. Herrnberga w Olsztynie i Gauera w Barczewie (Żydzi?)
przyszła broń nadana przez firmę Glogau i Honig w Królewcu. Prawdopodobnie z tego powodu olsztyński landrat Otto Gisevius bacznie obserwował wszystkich „polskich Żydów” w swoim powiecie. Adam Mortzfeld, Żyd z powiatu pułtuskiego, otrzymał pracę w Gietrzwałdzie. W 1866 r. powiedziano mu, że przez
powiat nidzicki zostanie odtransportowany do granicy i przekazany Rosjanom.
Mortzfeld, niewątpliwie obawiając się represji za przewinienia z lat 1863–1864,
niespodziewanie zniknął z Gietrzwałdu, co skłoniło landrata do wysłania za nim
listu gończego (Steckbrief)37.
Należy też zwrócić uwagę na Barczewo. Otóż tutejszy agent Rządu Narodowego August Sokołowski, rodem ze Skajbot, trudniący się handlem zbożem i pośrednictwem w sprzedaży gruntów, na wezwanie powstańczych przełożonych
z Augustowa całym sercem zajął się rozmieszczaniem insurgentów tak w mieście,
jak i w pobliskich miejscowościach. Szukał dla nich pracy, lekarzy, zamawiał
broń itd. Na ten cel przynajmniej dwukrotnie otrzymał od komisarza Bronisła-

33
Ibidem, Nr 160 VU; B. Groniowska, op. cit., passim; J. Jasiński, Powiat piski a polskie powstania
1794–1864, w: Pisz. Z dziejów miasta i powiatu, Olsztyn 1970, ss. 10–13.
34
GStAPK, Abt. Merseburg, Rep. 97, IX, Nr 274 VU (fascykuł dotyczy K. Konna), Nr 400 VU; B. Groniowska, op. cit., s. 16; S. Szostakowski, Prusy Wschodnie w polskim ruchu patriotycznym 1830–1865, Olsztyn
1987, s. 246; Zabór pruski, s. 105.
35
GStAPK, Abt. Merseburg, Rep. 97, Nr 400 VU, k. 1–8, 10; S. Szostakowski, op. cit., s. 246.
36
Zabór pruski, s. 105.
37
Allensteiner Kreisblatt, 1866, z 8 XII, s. 348.
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wa Radziszewskiego pomoc finansową („Ob. Sokołowskiemu w Wartenburgu
[Barczewo] wydatków na potrzeby narodowe” 150 złp; „na potrzeby partyzantów na Warmii” 960 złp)38. Sokołowski potrafił zorganizować wokół siebie kilkudziesięciu Warmiaków z Barczewa oraz okolicznych wiosek, którzy w różny sposób
przychodzili z pomocą swoim rodakom. Między innymi na prośbę Sokołowskiego Franciszek Nowowiejski, krawiec, ojciec przyszłego kompozytora, uszył
120 wojskowych chlebaków i 15 par drelichowych spodni. Na pytanie olsztyńskiego sędziego o przyczyny swojej aktywności, Sokołowski odpowiedział: „Polacy przebywają tu od grudnia 1863 r., starałem się dla nich o pracę w mieście
i pobliskich miejscowościach, szukali jej sami, zaopatrywałem ich w różne paszporty, jeździli od miasta do miasta, od wsi do wsi, ojciec szukał syna, syn szukał ojca, wypędzeni z Polski, tu znaleźli schronienie, musiałem im pomagać”39.
Na prośbę Sokołowskiego kurował ich barczewski lekarz żydowski Caro40. Kuśnierze Friedländer i Jakub Köhler uszyli 50 czapek, natomiast Salomon Gottfeld wykonał 100 prochownic41. W tym czasie mniejszość żydowska liczyła w Barczewie
zaledwie 2%42. Wspomniany Köhler uciekł przed Rosjanami z Rożana (wschodnia
część województwa płockiego).

Fryderyk Wilhelm Johannsohn
czołowy działacz konspiracyjnej siatki królewieckiej
Kilkakrotnie podkreślałem znaczenie Królewca dla powstania styczniowego. Do głównych członków jego organizacji należał Fryderyk Wilhelm Johannsohn. Urodził się w 1810 r. w Czarnkowie (Wielkopolska) w rodzinie żydowskiej.
Mając 15 lat zaciągnął się na statek handlowy w Hamburgu, by po kilku latach zostać jego kapitanem. Kursował pomiędzy Hamburgiem, Danią i Anglią. W 1834 r.
osiadł w Gdańsku, dwa lata później w Królewcu, w którym założył wytwórnię
waty, prowadził też sklep z materiałami żelaznymi i bronią. W 1864 r. jego majątek w gotówce wynosił 50 tys. talarów43. Ożenił się z Polką Henrietą Spirydowicz,
Dokumenty terenowych władz, s. 240.
J. Jasiński, Warmia wobec powstania styczniowego, s. 233.
40
Jego syn lub wnuk w 1989 r. żył w Tel Aviwie, zob. A. Sommerfeld, Juden im Ermland – ihr Schicksal
nach 1933, Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands, Beiheft 10, 1991, s. 63.
41
GStAPK, Rep. 97, IX Nr 282 VU.
42
A. Sommerfeld, op. cit., s. 73.
43
Anklageschrift des Ober-Staatsanwalts bei dem Königlichen Kammergericht gegen die Betheiligten bei
dem Unternehmen, welches darauf abzielt zum Wiederherstellung eines polnischen Staats in den Grenzen vor
dem Jahre 1772, einen Theil des Gebiets des Preussichen Staats loszureissen, Berlin 1864, s. 340; S. Szostakowski,
op. cit., s. 222–223 podaje mylną datę urodzenia Johannsohna, ok. 1800, a za nim T. Oracki, Słownik, s. 144.
Również obaj autorzy piszą niedokładnie, że zmarł po 1870 r., w rzeczywistości po 1879 r.
38
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córką emigranta, przyjmując jednocześnie konfesję ewangelicką. Pod jej wpływem poczuł się Polakiem. W 1861 r. nazwał swoją firmę Domem Polskim Komisyjno-Handlowym, co w czasie procesu wytknął mu pruski prokurator. Często jeździł do Paryża, kontaktując się głównie z polską Emigracją. Jego salonem
w Królewcu zachwycał się Wojciech Kętrzyński: „Głównym punktem zbornym
był dom państwa Johannsohnów słynny z staropolskiej gościnności, gdzie się
gromadziło wszystko, co z Litwy i Polski przybywało; książęta, hrabiowie, magnaci litewscy i szlachta chętnie tam przy herbacie spędzała godziny wieczorne – –;
salony jego bogato umeblowane, mieszczą w sobie niejedną cenną pamiątkę polską
a mianowicie wcale niezły zbiorek monet i medalów polskich”44. Można sądzić, że na
tak wielką popularność żydowskiego kupca wpłynął okres polsko-żydowskiego zbratania. Uległ mu także Wojciech Kętrzyński. Będąc w Warszawie, przepisał polityczny
wiersz ze zbiorku Czarny motyl, adresowany do Polaków. Czytamy tam m.in.:
Cześć Tobie Narodzie! Żeś przesąd ohydny
Co bielmem ci siedział trzy wieki na oku,
Żeś zdeptał w najpierwszym po śnie swoim kroku
I podniósł ku sobie żydowski ród biedny45.
W czasie rewizji policja pruska znalazła u Johannsohna niemieckie tłumaczenie Boże coś Polskę46. Niewątpliwie przekładu dokonał właśnie Kętrzyński,
który opublikował go dopiero w dwudziestą rocznicę powstania47. Johannsohna
miały obciążyć w czasie procesu nawet słowa Polaka z Paryża tytułującego go:
„Drogi i kochany protektorze Polaków”48. Ciekawe, że już 1 lutego 1861 r. otrzymał list z Ejtkun (przypuszczalnie od kupca żydowskiego, brata Juliusza Reichsteina, późniejszego agenta Rządu Narodowego) informujący, że wojsko rosyjskie
jadące pociągiem pośpiesznym z Petersburga wyładowało się koło wschodniopruskiej granicy w Wierzbołowie49.
Bezpośrednio po wybuchu powstania przyjechali do Królewca Józef Demontowicz, pełnomocnik Centralnego Narodowego Komitetu na Wielkie KsięW. Kętrzyński, Szkice, oprac. i wstępem poprzedził A. Wakar, Olsztyn 1984, ss. 54–55.
GStAPK, Abt. Merseburg, Rep. 97, Nr 167, VU. Zeznanie W. Kętrzyńskiego z 30 I 1864 r. Czarny motyl to zbiór wierszy autorstwa Władysława Chotomskiego, brata Bolesława. Władysław w 1861–1862 przebywał w Warszawie, a następnie w Anglii, skąd przesyłał broń na adres Królewca.
46
Anklageschrift, s. 341: „Bei Johannsohn wurde das Lied Boże coś Polskę in deutscher Übersetzung vorgefunden”.
47
W. Kętrzyński, Aus dem Liederbuch eines Germanisierten, Königsberg [recte Lwów] 1883. Jedyny zachowany egzemplarz tego wydania znajduje się w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu.
48
Anklageschrift, s. 341.
49
GStAPK, Abt. Merseburg, Rep. 97, IX, Nr 84, k. 36, List z Ejtkun do F. W. Johannsohna.
44
45
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stwo Poznańskie i Prusy Zachodnie50, Leon Martwell, emisariusz tegoż Komitetu
na Prusy Zachodnie51, którzy wspólnie z Bolesławem Chotomskim52, Janem Koronowiczem53, Wojciechem Kętrzyńskim oraz Johannsohnem rozpoczęli energiczne przygotowania mające na celu ekspedycję broni oraz uzbrojenie tworzącego się oddziału w Prusach Zachodnich, ale tytułującego się Pułkiem Strzelców
Płockich. Johannsohn już pod koniec stycznia sprowadził z Akwizgranu do Elbląga przy pomocy agenta Wrzeszcza na adres innego współpracownika Bobera skrzynie z rewolwerami54. W tym samym czasie zamówił u grawera Wrucka
w Królewcu pieczątkę z inicjałem PSP (Pułk Strzelców Płockich) oraz godłem
Orła i Pogoni55. Na początku lutego kupił u Fryderyka Reinholda osiem noży
myśliwskich, a w firmie Rosenkranza broń i amunicję za 404 talary. W sumie na
broń ekspediowaną do stacji kolejowej w Terespolu Pomorskim (w pobliżu Chełmna) wydał 1186 talarów. Tu przeładował ją na furmankę, która została zatrzymana
koło Działowa w powiecie chełmińskim. Podobny los spotkał inny jego ładunek
w Warlubiu. W sumie w lutym 1863 r. wysłał z Królewca pięć skrzyń z bronią56.
Na tym nie zakończyły się oskarżenia prokuratury. Oto zaopatrzył on emisariusza Karola Szwabskiego w fałszywy paszport, dzięki czemu mógł on przyjechać z Paryża do Bydgoszczy z różnymi wojskowymi regulaminami, m.in. dla
kosynierów (Sensemänner), i co ważniejsze, odebrał w Bydgoszczy trzy skrzynie
z bronią nadaną w Paryżu na jego sfałszowane nazwisko57.
Wczesnym latem 1862 r. odwiedził Królewiec Paweł Suzin, były oficer rosyjski, jego ojca w niekorzystnym świetle ukazał Mickiewicz w III części Dziadów, ale
syn czuł się Polakiem. W Królewcu kontaktował się z Józefem Gościckim i Johannsohnem. Przypuszczalnie Johannsohn wystarał się dla niego o paszport do Paryża, za co mu dziękował w liście z 22 czerwca 1862 r.58 Po raz drugi pojawił się
w Królewcu na początku lutego i z całą tamtejszą konspiracją usiłował zorganizować oddział w Prusach Zachodnich, o czym była już mowa. Został przez Prusaków aresztowany i rychło w Wierzbołowie przekazany Rosjanom. Tymczasem
Por. jego życiorys PSB, t. 5, 1939–1946, ss. 106–108.
Anklageschrift, op. cit., ss. 327–328; T. Oracki, Słownik, s. 211 ; Z. Grot, Rok 1863 w zaborze pruskim,
Poznań 1963, wg indeksu ; Zabór pruski, op. cit., wg indeksu; B. Groniowska, op. cit., s. 5, 10–11, 42.
52
Por. życiorys PSB, t. 3, 1937, s. 432.
53
O J. Koronowiczu Anklageschrift, ss. 400–408; Der Polen-Prozess, Nr 52, ss. 10–13; B. Groniowska,
op. cit., s. 4, 11–12, 15–19, 43; S. Szostakowski, op. cit., wg indeksu.
54
Anklageschrift, s. 341.
55
GStAPK Abt. Merseburg, Rep. 97, nr 84/1, VU; Nr 84/2 VU.
56
Anklageschrift, ss. 342–343; S. Łaniec, Partyzanci żelaznych dróg roku 1863. Kolejarze i drogi żelazne
w powstaniu styczniowym, Warszawa 1974, s. 120; S. Myśliborski-Wołowski, Udział Prus Zachodnich w powstaniu styczniowym, Warszawa 1968, s. 68, 114–116.
57
Anklageschrift, op. cit., ss. 342–343.
58
GStAPK, Abt. Merseburg, Rep. 97, IX, Nr 84 VU, k. 33–34.
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rosyjski sztabskapitan, przypuszczalnie dawny jego kolega, zwrócił go Prusakom,
którzy wtrącili Suzina do więzienia w Brodnicy. Dzięki Natalisowi Sulerzyskiemu
mógł wyjechać do Francji. Niedługo potem, tym razem ze szwedzkim paszportem,
ponownie przybył do Królewca i stąd przekradł się do województwa augustowskiego, by podjąć walkę z wojskiem rosyjskim. Suzin należy do największych bohaterów roku 1863. Właśnie jemu pomagał w Królewcu Johannsohn59.
W Królewcu studiowało przynajmniej trzech akademików związanych z powstaniem styczniowym: Wojciech Kętrzyński, Piotr Drzewiecki i zapomniany student medycyny Walerian Reutt. Otóż brat Waleriana, Gustaw, był studentem
Uniwersytetu Moskiewskiego, w 1860 r. został członkiem Zakonu Polski, w 1861 r.
związał się w Paryżu z niepodległościową Emigracją, następnie przez Królewiec
przy pomocy Johannsohna udał się do Polskiej Szkoły Wojskowej w Genui. W czasie
powstania był adiutantem Mariana Langiewicza, ranny pod Pieskową Skałą 5 marca
1863 r., został odtransportowany do Krakowa60. Natomiast Walerian współpracował
z Kętrzyńskim, Chotomskim, Johannsohnem i Gościckim, m.in. na początku lutego
1863 r. sprowadził broń z Gdańska61. Kiedy zainteresowała się nim królewiecka policja, Johannsohn ukrył go na dwa tygodnie u znajomego stolarza Wichmanna62, a następnie z fałszywym paszportem wyprawił do Warszawy. Walerian najpierw odwiedził rannego brata Gustawa w Krakowie, następnie pojechał do Jabłówka w powiecie
starogardzkim, a stamtąd przez Berlin do Francji63. Faktem jest, że poznańska policja
wiedziała, że zarówno Kętrzyński, jak i Walerian Reutt bez pozwolenia opuścili latem
1863 r. swoją uczelnię64. Walerian Reutt został aresztowany w marcu 1864 r. w Prusach
Zachodnich65, przypuszczalnie był uczestnikiem nieudanej wyprawy płk. Ed59
W Augustowskiem zorganizował oddział liczący ponad 150 żołnierzy, wśród nich licznych kosynierów; 23 maja bił się pod Budą w powiecie mariampolskim. Po połączeniu z partiami Wiktora Hłaski, Władysława Brandta i Szymona Katylli objął dowództwo nad całym zgrupowaniem. Zamierzał opanować komorę
celną w Wierzbołowie, aby łatwiej przechwytywać broń idącą z Prus Wschodnich. W rejonie tym działał przez
trzy tygodnie, ogłaszał dekrety Rządu Narodowego, szczególnie odnoszące się do uwłaszczenia. W połowie
czerwca partia liczyła 600 żołnierzy; 21 czerwca stoczył bitwę pod Staniszkami, w czasie której prowadząc kosynierów do ataku, zginął chwalebną śmiercią. Dwa dni później został pochowany z honorami, przypuszczalnie w pobliskich Serejach, zob. S. Zieliński, Bitwy i potyczki 1863–1864, Rapperswil 1913, wg indeksu; S. Chankowski, Powstanie styczniowe w Augustowskiem, Warszawa 1972, wg indeksu; A. Bus, Suzin Paweł Adam, PSB,
t. 46, 2009–2010, ss. 111–113 (bibl.).
60
Jego biogram PSB, t. 31, 1988–1989, ss. 159–1960.
61
GStAPK, Abt. Merseburg, Rep. 97, IX, Nr 84 VU, k. 41.
62
Anklageschrift, s. 343; GStAPK, Abt. Merseburg, Rep. 97, IX, Nr 84, Vk, k. 88.
63
Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. 6225 II, Listy Waleriana Reutta do W. Kętrzyńskiego z Krakowa, z Jabłówka i Berlina. W Jabłówku zatrzymał się u Edwarda Kalksteina, znanego polskiego patrioty, uczestnika ruchów niepodległościowych lat 1846, 1848, 1863–1864; GStAPK, Abt. Merseburg,
Rep. 97, 179 VU, k. 84, List Waleriana Reutta do Wojciecha Kętrzyńskiego z 22 IV 1863.
64
Archiwum Państwowe w Poznaniu, Prezydium Policji, sygn. (dawna) 1064, Wykaz studentów polskich uczestników, którzy nielegalnie opuścili semestr letni 1863 r.
65
GStAPK, Abt. Merseburg, Rep. 97, Nr 248 UV, Zeznania F. W. Johannsohna z 28 V 1864 r.
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munda Calliera. Pomyłka prokuratury berlińskiej polegała na tym, że w ogóle nie dostrzegła nielegalnej działalności Waleriana, przypisując ją Gustawowi.
Błąd ten przedostał się do biogramu Gustawa Reutta66.
W czasie rozprawy sądowej doszło do niemiłego incydentu pomiędzy Johannsohnem a Szulcem. Johannsohn uparcie twierdził, że Szulc nie zapłacił za
siedem karabinów, które od niego odebrał. Ponadto tak go obraził, że musiał go
wyzwać na pojedynek w Moabicie. Zaskoczenie było ogólne, nikt nie poparł Johannsohna67. Przypuszczam, że była to taktyka obronna Johannsohna, chciał
się przedstawić jako człowiek interesu, zwłaszcza że już przed 1863 r. trudnił
się handlem bronią. Wygląda na to, że jego intencje zostały właściwie odebrane przez kolegów, skoro Kętrzyński kilkanaście lat później wystawił mu piękne
świadectwo polskości, już cytowane. Być może ów „teatr” przyczynił się do całkowitego uniewinnienia żydowskiego Polaka.
W Królewcu oprócz Johannsohna działały jeszcze inne firmy żydowskie
trudniące się sprzedażą i przemytem broni dla Polski. Wymieńmy tu fabrykanta
octu Maksymiliana Josephsohna, Spółkę Lewin i Sohn oraz sklep Aronsohna68.

Juliusz Reichstein – augustowski agent Rządu Narodowego
w Prusach Wschodnich
Urodził się w Augustowie, jego ojciec był bodajże najzamożniejszym kupcem w mieście, dzierżawcą rządowych podatków rzeźniczych i alkoholowych
w Augustowie i we wsi Lipsk w powiecie augustowskim, ponadto poborcą podatków w Łomży i Mariampolu. W sumie do kasy państwowej wpłacał podatki w wysokości 13 tys. rubli. Jego syn mieszkał w Ejtkunach, był liczącą się osobistością, skoro w czasie powstania skierował list w nieznanej nam sprawie do
samego Murawiewa. Córka wyszła za mąż za żydowskiego kupca Dobrinera
w Tylży. Juliusz otrzymał staranne wykształcenie prawnicze w Warszawie, znał
jidysz, polski, niemiecki, rosyjski i przypuszczalnie francuski. W chwili wybuchu powstania już pracował w firmie ojca w Augustowie69. Po kilku tygodniach
wszyscy młodzi ludzie w Augustowie, łącznie około 80 osób, wśród nich Juliusz,
otrzymali wezwanie do stawienia się w obozie leśnym. Rozkaz podpisał Artur
Awejde, wojenny komisarz województwa augustowskiego, brat Oskara, członPSB, t. 31, 1988–1989, s. 159.
Der Polen-Prozess, Nr 54, ss. 7–8.
68
B. Groniowska, op. cit., passim.
69
GStAPK, Rep. 97, IX, Nr 167 VU; Der Polen-Prozess, Nr 52, s. 14.
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ka Rządu Narodowego. Matka Juliusza miała powiedzieć: „Wolałabym, abyś zginął w walce, niżby cię Rosjanie mieli wlec do niewoli”70. W każdym razie Juliusz
był dumny ze swojej służby żołnierskiej, co wyraził rok później przed Kammergerichtem w Berlinie. Gdy czasem na krótko wpadał do domu, rosyjscy oficerowie niezorientowani w jego sytuacji, dziwili się: „Taki młody a nie w lesie”71.
Awejde wkrótce docenił jego inteligencję, obrotność i wyznaczył mu inne zadanie. Oto mianował go agentem Rządu Narodowego mającym współpracować
z Królewcem w akcji przemycania broni na pole walki. Pierwsze ślady nowej
działalności Reichsteina dostrzegamy już w marcu 1863 r., gdy kontaktował się
z dr. Kazimierzem Szulcem w Królewcu, wówczas niebędącym jeszcze komisarzem Prus Wschodnich. Na jego polecenie wracał z Królewca do Augustowa pod nazwiskiem Schönfelda. Wczesnym latem 1863 r. Awejde postanowił,
aby materiały wojenne z Królewca w większych ilościach kierować w rejon Kalwarii i Mariampola. Dużym ułatwieniem miała być kolej żelazna idąca z miasta
nad Pregołą przez Wystruć – Stołupiany i przekraczająca granicę w Ejtkunach
– Wierzbołowie72. Właśnie tutaj Reichstein liczył na pomoc swego brata. Tak
więc Juliusz rozpoczął aktywną współpracę z Bolesławem Chotomskim, Janem
Koronowiczem, Wojciechem Kętrzyńskim i oczywiście komisarzem Szulcem73.
Otrzymawszy od Awejdego 1,8 tys. talarów, czym prędzej zakupił broń i przewiózł ją przez granicę koło Wierzbołowa. Jednak nie udało mu się jej dostarczyć bezpośrednio Awejdemu, przeto tymczasowo zakopał ją w pobliżu granicy,
a sam pojechał do Augustowa. Awejde przekazał mu nową sumę, 2 tys. talarów,
którą agent wręczył Szulcowi i czekał na jego rozkazy74. Na początku lipca wraz
z niemieckim kupcem materiałów żelaznych w Wystruci Ludwikiem Eckertem
udał się w wielką podróż do Niemiec. Próba zakupu broni w Solingen nie powiodła się, natomiast z powodzeniem przeprowadzili transakcję w Hamburgu.
Niebawem trzy duże skrzynie nadeszły na różne adresy Eckerta. Reichstein tłumaczył się przed Kammergerichtem, że nic nie wiedział o zakupach Eckerta (Eckert całą odpowiedzialność wziął na siebie), a celem jego podróży było „święto
gimnastyki” w Lipsku75. Ironizował uzasadnienie oskarżenia, jakoby miał swoimi dziesięcioma palcami oderwać Wielkie Księstwo Poznańskie od państwa
pruskiego, ponieważ znaleziono u niego „carte nationale” z wizerunkiem wielkopolskich osobistości: Jana Działyńskiego, Aleksandra Guttrego, Władysława
Der Polen-Prozess, Nr 52, s. 15.
Ibidem.
72
S. Łaniec, op. cit., s. 30, mapka po s. 16.
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GStAPK, Abt. Merseburg, Rep. 97, Ix, Nr 167/1 VU; Nr 167/2 VU.
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Anklageschrift, Nr 52, s. 15.
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Der Polen-Prozess, Nr 52, ss. 15.
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Niegolewskiego, Kazimierza Mielęckiego, Józefa Seyfrieda i Edmunda Calliera. Wyjaśnił, że „carte nationale” otrzymał od przypadkowo poznanego Polaka
w Berlinie w czasie podróży z Eckertem do Lipska. Właśnie w Lipsku odczuwał
ból, ponieważ gdy on się tam zabawiał, jego rodacy bili się i ginęli za Polskę76.
Po powrocie z Niemiec – zeznawał dalej – przez dłuższy czas przebywał
u szwagra w Tylży i nawet udzielał się w życiu społecznym miasta, należał do
różnych stowarzyszeń. Można sądzić, że nie kłamał, ale był to swego rodzaju kamuflaż, bo nadal działał nielegalnie, co doprowadziło go w lutym 1864 r. na salę
sądową w Tylży. Widocznie prokurator nie miał „twardych” dowodów, dzięki
czemu został uniewinniony77.
Po raz drugi wpadł w ręce pruskiej policji wskutek denuncjacji Żyda Moritza Holza. Ojciec Holza przyjął wyznanie ewangelickie, ale on sam, jak się zwierzył Reichsteinowi, odczuwał sentyment do wiary swych przodków. Doskonale
orientował się w nielegalnej działalności Chotomskiego, Koronowicza, Szulca oraz
Reichsteina, tym bardziej że ten ostatni początkowo całkowicie mu ufał. Holz
chciał się za wszelką cenę dorobić na handlu bronią, toteż wkrótce zyskał opinię
krętacza, kłamcy, wprost oszusta, a nawet szantażysty. Na przykład o Chotomskim opowiadał, że jest człowiekiem Rządu Narodowego! Od Eckerta i Reichsteina domagał się okupu, ponieważ wiedział, że pierwszy z zyskiem przeprowadził transakcję bronią zakupioną w Niemczech. Gdy Eckert zignorował jego
żądanie, złożył na niego donos w berlińskim konsulacie rosyjskim, wywołując
na sali sądowej ogólne oburzenie. Eckert występował jako świadek i ostatecznie delator mu nie zaszkodził. Natomiast Reichsteina oskarżył zgodnie z prawdą,
że trudnił się przemytem broni. W czasie rozprawy przed Sądem Najwyższym
Reichstein opowiedział w formie skargi swoje losy od momentu drugiego aresztowania. Mieszkając u szwagra w Tylży – mówił – otrzymał list od ojca z Augustowa, który wyznaczył mu spotkanie w Olecku w celu rozważenia jego stałego zamieszkania w Prusach Wschodnich. Odpowiadając na życzenie ojca, czym
prędzej kupił bilet kolejowy. W Gąbinie nastąpiła przesiadka i właśnie tu na
dworcu został aresztowany przez inspektora Jagielskiego, który grożąc mu szubienicą Murawiewa jako poddanemu cara, zmusił go do podpisania nieprawdziwego protokołu78. Jednocześnie inspektor wyraźnie mu oświadczył, że z powodu
przemytu broni zostanie oskarżony o zdradę główną (Hochverrat). Po odtransportowaniu go do Królewca był wciąż przesłuchiwany, ale sędzia śledczy pocieIbidem: „In Leipzig anmüsirte ich mich, obgleich es mir freilich Schmerz genug machte, dass ich
mich dort anmüsirte, während meine Landsleute kämpften und in den Tod gingen”.
77
Der Polen-Prozess, Nr 53, s. 1.
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szał go, że rychło wyjdzie na wolność. Po kilkunastu dniach Jagielski ucieszony
oświadczył sędziemu, że Reichstein wszystko podpisał zgodnie z żądaniem policji, w związku z czym zostanie odwieziony do Moabitu. Przed wyjazdem ponownie mu przypomniano, a raczej ostrzeżono, że jest poddanym Rosji79. W tej
sytuacji Reichstein w czasie rozprawy sądowej wszystko postawił na jedną kartę. W sposób zdecydowany powiedział, że cały protokół przez niego podpisany
jest jednym wielkim kłamstwem, ponieważ został wymuszony groźbą szubienicy Murawiewa. Nastąpiła konsternacja. Oburzony prokurator pytał retorycznie:
jak to jest możliwe, że oskarżony oskarża pruskiego urzędnika. Sąd jednak doprowadził do konfrontacji Reichsteina z Jagielskim. Inspektorowi stawiali niewygodne pytania, oprócz Reichsteina, adwokat i sędzia. Jagielski zaczął się plątać. Mówił, że nie pamięta, może ktoś z jego otoczenia postraszył Murawiewem
i w ogóle jest niemożliwe, aby szantażował Reichsteina80. Ostatecznie konfrontacja wypadła po myśli Reichsteina, całkiem prawdopodobne, że miała wpływ na
jego uniewinnienie81.

Abraham Józef Rejchland – dzieje zdrady
Pochodził z Janowa w powiecie przasnyskim, urodził się w 1804 r., miał
własny sklep, ożenił się, a gdy doczekał się gromadki dzieci, zaczął się rozglądać
za dodatkowymi źródłami dochodów. Od 1850 r. dzierżawił jeziora, najpierw
w powiecie brodnickim i nowomiejskim, (Prusy Zachodnie) później w braniewskim (Prusy Wschodnie). Z racji sprzedaży ryb wciąż jeździł po obu stronach
granicy, dobrze poznał kraj i ludzi82.
Z chwilą wybuchu powstania, po poprzednich dwóch latach polsko-żydowskiej życzliwości i pojednania, również na północnym Mazowszu wzajemnie sobie ufano, co m.in. potwierdza zbiór rozpraw z 2013 r.83 Trzeba jednak
pamiętać, że niektórzy Żydzi sprzyjali Rosji, głównie ze strachu. Część służyła
dwóm stronom, do nich należał Rejchland.
Jego aktywność w 1863 r. wiązała się ściśle z działalnością ks. Mariana
Kwiatkowskiego, janowskiego proboszcza. Urodził się w 1817 r. Od 12 czerwca
Ibidem, ss. 16–19.
Ibidem, ss. 20–22.
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Por. dokładna dokumentacja o Reichsteinie GStAPK, Abt. Merseburg, Rep. 97, IX, Nr 167/1 VU,
Nr 167/2 VU.
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GStAPK, Abt. Merseburg, Rep. 97, IX, Nr 189/2, Zeznania A. J. Rejchlanda.
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Powstanie styczniowe na północnym Mazowszu. Tom studiów wydany z okazji 150. rocznicy powstania
styczniowego, pod red. L. Zygnera, Ciechanów 2013.
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1863 r. pełnił funkcję naczelnika wojennego Janowa, mianowany przez ppłk. Wiktora Dobrosielskiego, naczelnika wojennego powiatu przasnyskiego, a od 17 sierpnia także naczelnika cywilnego na podstawie rozkazu Brzeziny, naczelnika cywilnego tegoż powiatu. Zatem obowiązki Kwiatkowskiego były rozległe, tym
bardziej że nikt go nie zwolnił z działalności duszpasterskiej. Dobrosielski wraz
z nominacją powierzył mu następujące zadania: „Szanowny Księże Proboszczu.
Z powodu położenia bliskiej granicy pruskiej, organizacja ta może przynieść
duże usługi, musi się ksiądz nią zająć, zwłaszcza w zakresie sprowadzania broni,
zakres działania zależy od dobrej woli, to jest tajemnicą, aby nie narażać się wobec rządu rosyjskiego. Byłoby dobrze, aby broń sprowadzana z Prus była dostarczana do Janowa lub okolicy”84. Mając przeto zaufanie do Żydów, a specjalne do
obrotności Rejchlanda, poprosił go o pomoc, tym bardziej że, jak już wspomniano, znał on doskonale topografię Prus Wschodnich. Zanim ks. Kwiatkowski zdążył sprowadzić broń, Dobrosielski już się o nią upomniał, bo jest potrzebna dla
„oddziału strzelców konnych”85. Z zapisków ks. Kwiatkowskiego dowiadujemy
się, że już pięć dni po nominacji, czyli 17 czerwca, wysłał posłańca do Nidzicy,
wręczając mu na proch 102 złp; 21 czerwca wpłacił 200 złp na ołów i prochownice, a 2 lipca 1863 r. przekupił pruskiego żandarma Otto Ulkana w Grabowcu
w powiecie nidzickim, który później wiele razy nie tylko nie rekwirował wozy
z bronią, ale nawet je konwojował do granicy. W tym pierwszym okresie Rejchland rzeczywiście pomagał ks. Kwiatkowskiemu. Z jego poręki z Janowa przyjechał Żyd Moses Abraham do Jarot pod Olsztynem, aby zabrać broń sprowadzoną przez ks. Kwiatkowskiego z Królewca lub Elbląga i odwieźć ją do Janowa86.
Tymczasem w Janowie zaczęły się gromadzić nad Rejchlandem czarne chmury, o czym opowiadał kilka miesięcy później przed sądem w Nidzicy. Oto ostrzegł rosyjskiego kapitana przed polską żandarmerią, która zamierzała go powiesić. Gdy rzecz
się wydała, z kolei jemu groziła szubienica87. Ale zarówno ks. Kwiatkowski, jak i niejaki Niemirycz spod Działdowa współpracujący w sprowadzaniu broni, nadal mu
całkowicie ufali. Postanowił zatem sytuację wykorzystać i wkupić się w łaski Prusaków, zwłaszcza że w razie dekonspiracji ks. Kwiatkowskiego także jemu groziła karna odpowiedzialność. Ks. Kwiatkowski zamierzał przemycić do Janowa broń
sprowadzoną z Niemiec do Królewca przez studiującego medycynę w Berlinie Leopolda Różyckiego, przy współpracy całej konspiracji królewieckiej. Działo się to na
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GStAPK, Abt. Merseburg, Rep. 97, IX, Nr 179/2, k. 51. W. Dobrosielski bił się 16 VIII 1863 r. pod Szygami; 17 VIII 1863 r. pod Obrzyskami, zob. S. Zieliński, op. cit., wg indeksu.
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GStAPK, Abt. Merseburg, Rep. 97, IX, Nr 189/2, k. 39.
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Ibidem, Notes ks. M. Kwiatkowskiego.
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Ibidem, Zeznania A. J. Rejchlanda.
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początku sierpnia, o czym Rejchland opowiedział sądowi w Nidzicy: „Gdy ks. Kwiatkowski zażądał ode mnie, abym wspólnie z nim konwojował broń z Królewca do
Polski, zgodziłem się, ale z zamiarem zdradzenia”. Aby się jakoś moralnie usprawiedliwić, dodał: „Jestem przeciwnikiem powstańców”88. Zaczął więc realizować
swój plan. Do Królewca ks. Kwiatkowski pojechał osobno, on zaś powiadomił
nidzickiego landrata o planowanym transporcie, który ma przekroczyć granicę
w Zimnej Wodzie. Tu żandarm pruski Chuchulovinus powinien go zatrzymać.
Furmanka należała do Rejchlanda, pojechał z nią do Królewca wspomniany Żyd
Moses Abraham, ale niewtajemniczony w plan zdrady. Na furmance znalazła się
tylko jedna duża beczka z bronią umieszczona wspólnie przez Abrahama, Kętrzyńskiego i Leopolda Różyckiego. Rejchland z ks. Kwiatkowskim wrócili inną
trasą. Tymczasem w Zimnej Wodzie na transport czekali żandarm Chuchulovius oraz landrat Aleksander Lavegne-Peguilhen. Rejchland później wytłumaczył ks. Kwiatkowskiemu, że wpadka była przypadkowa89.
Tymczasem w Królewcu czekała druga, również duża beczka z bronią
przeznaczoną dla Janowa. W tej sprawie Leopold Różycki udał się do Janowa,
gdzie spotkał się z szefem ks. Kwiatkowskiego, ppłk. Dobrosielskim. Od księdza
odebrał półtora tysiąca złotych w celu opłacenia owej drugiej beczki z bronią.
Na początku września Kętrzyński, jadąc przez Braniewo, dotarł z nią do Dywit
pod Olsztynem. Braniewską furmankę odesłał, a sam czekał na drugą, po którą Różycki udał się do Janowa. Rzeczywiście Różycki, dzięki pomocy Rejchlanda, najął furmankę z woźnicą Rogowskim, następnie w Jagarzewie w powiecie
nidzickim wzięli do pomocy mazurskiego gospodarza Krystyna Siecka i w trójkę, wielkim wozem, przyjechali do czekającego na nich w Dywitach Kętrzyńskiego. W tym czasie Rejchland zadenuncjował w Nidzicy ks. Kwiatkowskiego.
Furmanka z bronią i czterema mężczyznami przejechała przez Olsztyn, ale niespodziewanie została zatrzymana przez olsztyńskiego żandarma z drugiej strony miasta, w Jarotach. Miała się kierować ku granicy bocznymi drogami przez
Butryny, Muszaki, omijając główny trakt przez Olsztynek i Nidzicę. Wiozła 87
karabinów z bagnetami, 50 pistoletów ułańskich, 5 ładownic, 5 temblaków dla
szabli piechoty, wiele cetnarów ołowiu, 50 szabli z mosiężnymi gardami, 3 szable oficerskie, 5 futerałów do pistoletów i skórzaną torbę dla ordynansa90. Gdyby
nie doszło do wpadki w Jarotach, cały ładunek zostałby zarekwirowany w Mu-

Ibidem.
GStAPK, Abt. Merseburg, Rep. 97, X, Nr 154, k. 20–23.
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Por. szczegóły J. Jasiński, Wojciech Kętrzyński, ss. 100–106; A. Janowska, Dlaczego Wojciech Kętrzyński
(1838–1918) poparł powstanie styczniowe, w: „W krwawem polu srebrne ptaszę”. Powstanie styczniowe na Pomorzu i Kujawach, pod red. W. Polaka i M. Białkowskiego, Toruń 2013, ss. 49–62.
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szakach, po raz drugi wskutek zdrady Rejchlanda. Dodajmy, że przed sędzią nidzickim chwalił się jeszcze innymi denuncjacjami91.
Ks. Kwiatkowski został aresztowany i przesłuchany w Nidzicy 21 września 1863 r.
Przyznał się z pewną dumą, że będąc funkcjonariuszem Rządu Narodowego, spełnia
gorliwie swoje obowiązki, dba o sprawy publiczne, zbiera narodowe podatki, a także
sprowadza broń. Pytany o kontakty z przekupionym żandarmem Otto Ulkanem
bynajmniej go nie wydał, ale – mówił – prosił go o informacje dotyczące ustroju
żandarmerii w państwie pruskim, bo chciał w podobny sposób zorganizować ją
w Janowie92. Po złożeniu zeznań został zwolniony, co spotkało się z naganą ze strony prokuratury berlińskiej. Landrat tłumaczył się brakiem miejsca w nidzickim
więzieniu, niemniej ponownie go aresztował i przypuszczalnie wkrótce wydał Rosjanom. Faktem jest, że rosyjska Wojenno-Polowa Komisja Sądowa 14 stycznia
1864 r. pozbawiła Kwiatkowskiego godności kapłańskiej i skazała na 15 lat katorgi w kopalni w Czycie, dokąd został wysłany 31 grudnia 1864 r. Tam zmarł
10 sierpnia 1868 r.93
Jeśli chodzi o Rejchlanda, to nie ufał mu landrat olsztyński Otto Gisevius
i przez pewien czas przetrzymywał w areszcie; zwolnił go dopiero wskutek interwencji landrata nidzickiego94.

Zakończenie
W działalności zmierzającej do dostarczenia sprzętu wojennego z Prus
Wschodnich dla Królestwa Polskiego i na Litwę w latach 1863–1864 współpracowali zgodnie Polacy z zaboru pruskiego (K. Szulc, P. Drzewiecki, S. Rychter),
z Królewca (B. Chotomski, J. Koronowicz, J. Gościcki, W. Kętrzyński), Mazurzy (R. Kosiorek, J. Kerstan, J. Szarejko, dziesiątki innych), Warmiacy (A. Sokołowski, W. Barwiński i dziesiątki innych), Niemcy (L. Eckert, G. Röhricht, inni),
a także Żydzi zarówno miejscowi, jak i przybyli z Królestwa Polskiego (E. Keller,
Z. Steinhirt, F. W. Johannsohn, J. Reichstein i kilkudziesięciu innych). O ile Polakom z zaboru pruskiego przypadła rola kierownicza, to właśnie Żydzi w największym stopniu realizowali ich decyzje: ekspediowali broń przez Prusy Wschodnie,

GstAPK, Abt. Merseburg, Rep. 97, X, Nr 154, k. 23, Anklageschrift, ss. 414–415.
GstAPK, Abt. Merseburg, Rep. 97, X, Nr 179/2, Zeznania ks. Kwiatkowskiego z 21 IX 1863 r.
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M. M. Grzybowski, Duchowieństwo katolickie diecezji płockiej w okresie powstania styczniowego, w: Powstanie styczniowe na północnym Mazowszu, s. 1240; Z. Strzyżewska, Zesłańcy powstania styczniowego z Królestwa Polskiego. Wykaz nazwisk z akt w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych, Warszawa 2001, s. 39.
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a często kupowali ją wcześniej w Niemczech. Współpracowali z Mazurami, Warmiakami, agentami Rządu Narodowego, także z Niemcami. Wielka przydatność
Żydów w tym zakresie wynikała z ich ruchliwości, doskonałej znajomości terenu, ale i z wielowiekowej tradycji przemytu wszelkich towarów. Wszystkie osoby
zajmujące się tym „procederem” żywiły do siebie całkowite zaufanie. Jeśli chodzi o relacje z Żydami, to na taki stan rzeczy wpłynęły lata zbratania 1861–1862.
Wojciech Kętrzyński przywozi z Warszawy utwór o braterstwie z Żydami i chłopami. Artur Awejde wysyła agenta Juliusza Reichsteina do pomocy konspiracji
królewieckiej; wspaniale spisuje się baza powstańcza w Rozogach, którą kieruje
Mazur R. Kosiorek i Żyd E. Keller; podobny duet tworzą na Wielkich Jeziorach
Z. Steinhirt i J. Szarejko; Warmiak A. Sokołowski wciąga do pomocy kilku Żydów. W Niemczech kupuje broń Niemiec L. Eckert. Aż do swojej zguby ufa Rejchlandowi ks. Kwiatkowski. Z jakiego powodu Żydzi angażowali się na rzecz
Polski? Niewątpliwie gwoli zarobku, ale nie tylko. E. Keller deklarował także miłość do Polski, podobnie F. W. Johannsohn i J. Reichstein. Poza tym mieli świadomość, że w razie ujawnienia nielegalnej działalności będą pokutować w Prusach
kilkoma lub kilkunastoma miesiącami więzienia. I tak było. Na 44 Żydów trudniących się handlem bronią zaledwie dwóch okazało się zdrajcami.
* * *
Przed Najwyższym Sądem pruskim w Berlinie (Kammergericht) oskarżono 149 osób, wśród nich kilku Żydów. Osoby te zostały podzielone na trzy
grupy. Do pierwszej należało 102 oskarżonych, którym zarzucono popełnienie
zdrady głównej (Hochverrat). Do drugiej grupy zaliczono 36 osób oskarżonych
o pomaganie w zdradzie głównej. Wreszcie 11 osób odpowiadało za czynności
przygotowawcze do zdrady głównej. Linia podziału między grupą drugą a trzecią nie była klarowana95. Jednak Kammergericht w ogóle nie przyjął oskarżenia
o zdradę główną, ponieważ ocenił, że powstanie było skierowane przeciwko Rosji, a nie Prusom. W tej sytuacji uznał, że oskarżeni przekroczyli jedynie pruskie
przepisy administracyjne. Z siatki królewieckiej oskarżono osiem osób oraz nieobecnego Leopolda Różyckiego. Rok twierdzy otrzymali: Bolesław Chotomski,
Kazimierz Szulc, Leon Martwell i Wojciech Kętrzyński, natomiast zostali zwolnieni: Jan Koronowicz, Józef Gościcki oraz dwaj Żydzi: Fryderyk Wilhelm Johannsohn i Juliusz Reichstein96. Natomiast Leopold Różycki został zaocznie skaA. Wojtkowski, Zabór pruski w powstaniu styczniowym, Przegląd Historyczny, 1937–1938, t. 34,
ss. 602–603; Der Polen-Prozess, ss. 1–2.
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zany na karę śmierci, zgodnie z ustawą z 1852 r.: „Kto się nie stawia na rozprawę
sądową, ten potwierdza oskarżenie”97.
Janusz Jasiński, Die jüdische Bevölkerung in Ostpreußen im Januaraufstand (1863–1864)
Zusammenfassung
Um den Aufständischen Waffen zukommen zu lassen, arbeiteten in Ostpreußen Polen aus Großpolen,
Masuren und Ermländer zusammen, in geringerem Maße auch Deutsche und vor allem Juden – sowohl
ortsansässige als auch solche aus dem Königreich Polen. In Königsberg entstand ein konspiratives Netz,
das Waffen aus den westlichen Ländern einführte. Gegründet wurde es von der Handelsgesellschaft der
Gebrüder Chostomski und Koronowicz. Zu ihren aktivsten Helfern gehörten u.a. der jüdische Kaufmann F.
W. Johannsohn und der Agent der polnischen Nationalregierung J. Reichstein. In der Basis der Aufständischen
in Friedrichshof, Kreis Ortelsburg, taten sich bei dem Vertrieb von Waffen hauptsächlich der Masure Robert
Kosiorek und der Jude Eyssig Keller hervor. An den Masurischen Seen bildeten der Jude Z. Steinhirt und der
Masure Szarejko ein ähnliches Duett. In beinahe jedem masurischen Städtchen sowie im südlichen Ermland
gab es jüdische Firmen, die zusammen mit der masurischen und ermländischen Bevölkerung, manchmal auch
mit der deutschen, illegal Waffen über die Grenze ins Königreich Polen oder nach Litauen schmuggelten. Diese
Zusammenarbeit und das gegenseitige Vertrauen waren dank der Zeit der polnisch-jüdischen Verbrüderung
1861 – 1862 möglich. Von den 44 Juden, die den Polen in Ostpreußen während des Januaraufstandes halfen,
erwiesen sich gerade einmal zwei als Verräter.
Übersetzt von Christiane Schultheiss
Janusz Jasiński, The Jewish population in East Prussia in January uprising (1863–1864)
Summary
To give the rebels weapons, together worked in East Prussia Poles from Greater Poland, Mazury and
Warmia , to a lesser extent Germans and especially Jews - both local as well as those from the Kingdom of
Poland. In Königsberg an underground network that introduced weapons from Western countries emerged.
It was founded by the trading company of the brothers Chostomski and Koronowicz. Its most active helpers
were, among others the Jewish merchant Johann Sohn and the agent of the Polish National Government J.
Reichstein. In the base of the insurgents in Friedrichshof, district Szczytno, teamed up with the sale of weapons
mainly of Masure Robert Kosiorek and the Jew Eyssig Keller out. At the Masurian Lakes the Jew Z. Steinhirt
and Masure Szarejko made a similar duet. In almost every town and in the southern Warmia Mazury there
were Jewish companies that smuggled along with the Mazury and Warmia population, sometimes with the
German, illegal weapons across the border into the Kingdom of Poland and Lithuania. This co-operation and
mutual trust were, thanks to the time of Polish-Jewish brotherhood 1861-1862 possible. Of the 44 Jews who
helped the Poles in East Prussia during the January Uprising, located just two proved to be a traitor.
Translated by Jerzy Kiełbik
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I WOJNA ŚWIATOWA I PSYCHOANALIZA.
OLSZTYŃSKIE LATA KARLA ABRAHAMA
W ŚWIETLE JEGO LISTÓW
DO ZYGMUNTA FREUDA (1915–1918)
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W marcu 1915 r. w olsztyńskim szpitalu garnizonowym przy Hohensteiner Straße (ul. Warszawska) podjął pracę berliński psychiatra i neurolog Karl
Abraham, jeden z uczniów i najbliższych współpracowników Zygmunta Freuda. Abraham urodził się w 1877 r. w kupieckiej rodzinie żydowskiej w Bremie. Po
studiach medycznych w Würzburgu, Berlinie i Freiburgu i. Br. od 1901 r. pracował
w Berlińskim Zakładzie dla Obłąkanych Dalldorf. Trzy lata później przeniósł się
do Kliniki Uniwersyteckiej w Zurychu, gdzie objął stanowisko asystenta Carla
Gustava Junga. To tam Karl Abraham po raz pierwszy zetknął się z psychoanalizą, stając się jej gorącym zwolennikiem. Już w 1907 r. przeniósł się z młodą żoną
i niespełna roczną córeczką do Berlina, gdzie otworzył praktykę jako pierwszy
psychoanalityk w Niemczech. Na ten rok datuje się też początek trwającej wiele
lat korespondencji i przyjaźni z Zygmuntem Freudem. Już w Berlinie w 1908 r.
Karl Abraham zakłada Berlińskie Stowarzyszenie Psychoanalityczne, a od roku
1913 należy do grona najbardziej zaufanych osób skupionych wokół Freuda
i działających na rzecz psychoanalizy1.
O pobycie Abrahama w Olsztynie wiadomo niestety stosunkowo niewiele. W dwóch istniejących biografiach okresowi temu nie poświęca się zbyt du1
Informacje biograficzne zaczerpnięte z: K. Zienert-Eilts, Karl Abraham. Eine Biographie im Kontext
der psychoanalytischen Bewegung, Gießen 2013, ss. 25–31.
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żej uwagi. Winna jest po części uboga baza źródłowa. Wiele cennych archiwalnych dokumentów biograficznych zaginęło w wirach II wojny światowej. Ponadto okres olsztyński z perspektywy rozwoju psychoanalizy, co najbardziej interesuje badaczy, przez dziesięciolecia nie wydawał się zbyt istotny. W tym czasie
Abraham opublikował jedynie trzy artykuły, a w listach do Freuda wielokrotnie
utyskiwał z powodu braku czasu na pracę naukową i dręczące go „osamotnienie
naukowe”2. Mimo niekompletnej bazy źródłowej, można pokusić się o stwierdzenie, że z całego kręgu psychoanalitycznego Freud był chyba jedyną osobą,
z którą Abraham w latach 1915–1918 prowadził stosunkowo regularną korespondencję. Świadczy o tym choćby fakt, że w listach do Freuda często pytał
o poczynania i stan zdrowia kolegów z Tajnego Komitetu3.
Korespondencja Karla Abrahama z Zygmuntem Freudem z okresu olsztyńskiego przez badaczy psychoanalizy, a także biografów Abrahama była analizowana głównie jako zapis relacji ucznia i mistrza4. W tym to bowiem okresie
dzieląca ich odległość, uwarunkowany wojną brak możliwości osobistego spotkania, troski rodzinne tak Freuda, jak i Abrahama, a wreszcie także obciążenie pracą szpitalną tego ostatniego doprowadziły do ochłodzenia dawniej zażyłej przyjaźni między tymi dwoma wybitnymi naukowcami. Zachowane listy są
jednak interesujące również ze względu na zawarte w nich spostrzeżenia na temat samego Olsztyna i warunków życia w czasie I wojny światowej. Stanowią
także źródło informacji uzupełniających wiedzę o historii olsztyńskiej medycyny w tym okresie.
Krótko po wybuchu I wojny światowej pod koniec lipca 1914 r. prowadzący w Berlinie prywatną praktykę psychoanalityczną Karl Abraham został powołany do rezerwy i rozpoczął pracę jako chirurg w lazarecie na obrzeżach Berlina. Zajęcie to nie odpowiadało oczywiście jego zainteresowaniom, jednak, jak
wspomina jego córka Hilda: „Abraham – – zawsze szczycił się z bycia dobrym,
wszechstronnym lekarzem i diagnostykiem”5 W pierwszych miesiącach wojny
pozostawał jeszcze w stałym kontakcie zarówno z Freudem, jak i z pozostały-

2
Abraham do Freuda, Olsztyn, 6 VII 1915, cytaty z korespondencji Karla Abrahama i Zygmunta Freuda za: The complete correspondence of Sigmund Freud and Karl Abraham, 1907–1925. Completed Editio, London–New York 2010, s. 314.
3
Tajny Komitet został powołany do życia w 1912 r. z inicjatywy Sandora Ferencziego. Gremium to skupiało najbliższych współpracowników Freuda: Ferenczi, Rank, Jones, Sachs i Abraham. Celem tej nieoficjalnej
i ściśle tajnej grupy było dbanie o rozwój psychoanalizy i obrona „sprawy” przed atakami wrogich jej osób.
Spośród jej członków po śmierci Freuda miał zostać wyłoniony przywódca ruchu psychoanalitycznego.
Por. K. Zienert-Eilts, op. cit., ss. 131–156.
4
Ibidem, ss. 126–130.
5
H. Abraham, Karl Abraham. Sein Leben für die Psychoanalyse. Eine Biographie, München 1976, s. 145.
Tłumaczenia cytatów – B. S.
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mi członkami Tajnego Komitetu. Jego praktyka psychoanalityczna w tym okresie znacznie się skurczyła. W liście do Freuda z lutego 1915 r. Abraham informuje go, że liczba jego codziennych sesji spadła z czterech do trzech. Podobne skutki wojny odczuwał w Wiedniu Freud. Obaj zresztą początkowo byli pod dużym
wrażeniem zwycięstw odnoszonych przez wojska niemieckie w pierwszych tygodniach walk. Optymizm nie opuszczał Abrahama także i w lutym 1915 r., kiedy pisał do Freuda: „Cała moja uwaga skupiona jest na wydarzeniach, które rozpoczną się 18., czyli dzisiaj. Oby przyniosły nam zwycięstwo, a z nim wolność
i pokój”6 Prawdopodobnie była to aluzja do ogłoszenia przez Niemcy nieograniczonej wojny podwodnej. Ale wojna, nawet jeśli tak jak Abraham nie traci się
nadziei na jej rychły i zwycięski koniec, oznacza zawsze niepewność co do własnego losu. 28 lutego donosił przyjacielowi: „Wciąż nie mam pewności, co ze
mną będzie. Nadal pracuję w szpitalu, jednak młodszych lekarzy z lazaretu, jednego po drugim, powołano już do wojska, tak że i u mnie może to się zmienić
w każdej chwili”7. 13 marca 1915 r. Abraham wysłał swoją pierwszą kartkę pocztową z Olsztyna, dokąd ponownie został przydzielony jako chirurg do szpitala
garnizonowego:
Drogi Panie Profesorze,
dotarłem tu wczoraj i będę tu pracował jako chirurg. Mimo to mam
nadzieję, że będę miał więcej czasu na moją własną pracę niż w domu.
Przywiozłem ze sobą artykuł, który ostatnio Panu obiecałem. Mój
adres: Olsztyn (Prusy Wschodnie), Szpital Garnizonowy I, Hohensteiner Strasse8.
Kolejny list do Freuda Abraham napisał jednak z Iławy, gdzie miał pozostać do 5 kwietnia. Po tej dacie miał wrócić do Olsztyna. Choć był to okres naznaczony jeszcze sporą dozą niepewności co do tego, gdzie ostatecznie będzie
stacjonował, sam pobyt w Prusach Wschodnich wydawał się mieć dla młodego
lekarza nawet pewne plusy. Pisał: „Poza tym mam się dobrze. Oba miasta, Olsztyn i Iława, położone są w przepięknych okolicach, co sprawia mi wielką radość. Sama praca też nie jest szczególnie ciężka”9. Abraham był, jak wspomina
jego córka, miłośnikiem przyrody i pieszych wędrówek, toteż piękne lasy i jeziora jawiły mu się nadzwyczaj atrakcyjnie10. A początkowo umiarkowane obciążeKarl Abraham do Zygmunta Freuda, Berlin, 18 II 1915, s. 298.
Abraham do Freuda, Berlin, 28 II 1915, s. 299.
8
Abraham do Freuda, Olsztyn, 13 III 1915, s. 301.
9
Abraham do Freuda, Iława, 31 III 1915, s. 305.
10
Por. H. Abraham, op. cit., s. 147.
6
7
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nie pracą umożliwiło przynajmniej chwilowe skupienie się na pracy naukowej
i ożywioną – choć tylko listowną – dyskusję z Freudem na temat jego rozprawy
poświęconej smutkowi i melancholii11. Freud zaproponował także Abrahamowi,
który po odejściu Karla Junga objął urząd prezydenta Towarzystwa Psychoanalitycznego, aby funkcję tę pełnił nadal, zwłaszcza że, jak się spodziewano, w czasie wojny nie będzie się ona wiązała z nadmiarem obowiązków.
Pobyt w Iławie prawdopodobnie przedłużył się, jako że kolejna kartka
pocztowa (tym razem ze zdjęciem olsztyńskiego zamku) do Freuda datowana
jest dopiero na 17 kwietnia 1915 r. Abraham wysłał ją, aby poinformować przyjaciela o swoim powrocie do Olsztyna. Podał mu też swój nowy adres: Olsztyn (Prusy Wschodnie), Zeppelinstr. 1, Pensjonat Graw. (część wpisu nieczytelna). Ten niedrogi pensjonat urządzony został w należącej do aptekarza Franza
Wenzlawskiego kamienicy na rogu Zeppelinstraße (11 Listopada) i Wilhelmstraße (Pieniężnego). Kamienica ta została spalona w 1945 r. i rozebrana w kolejnych latach12. Wydaje się, że Abraham z pensjonatu nie korzystał zbyt długo, bo
już w kolejnym liście z 26 kwietnia 1915 r. podaje nowy adres do korespondencji: Olsztyn, Szpital Garnizonowy. Pierwsze tygodnie w Olsztynie nadal przebiegają dość spokojnie. Abraham nadal ma sporo czasu wolnego, który po części
wykorzystuje na przygotowanie wspomnianego już, obiecanego Freudowi, artykułu o fazie oralnej. Samo miasto raczej nie zachwyciło przybyłego z berlińskiej
metropolii lekarza; w listach powtarzają się za to słowa zachwytu nad pięknym
położeniem miejscowości, w której przyszło mu stacjonować. Cieszy go również
niewielka odległość dzieląca Olsztyn od Wielkich Jezior Mazurskich. Te walory miasta cieszą go także ze względu na rodzinę: „Jeśli będę musiał spędzić lato
w Olsztynie, moja żona i dzieci przyjadą tu na wakacje. – – Być może wynajmiemy tu kilka umeblowanych pokoi i będziemy prowadzić dom”13.
W liście tym pojawiają się również pierwsze szczegóły dotyczące pracy zawodowej. „W szpitalu pracuję z prywatnym docentem z kliniki Binswangera w Jenie, dr. H. Schultzem, który jakiś czas temu w »Zeitschrift für angewandte Psychologie« opublikował krytykę ψα14. Nie wspominałem oczywiście
o istocie ψα, ale pozwoliłem mu się zbliżyć, i aktualnie zajmuję się demonstrowaniem mu jego łatwo zauważalnych oporów”15. Wspomniany przez Abrahama, pochodzący z Getyngi, doktor Johannes Heinrich Schultz kilka lat później,
bo w latach dwudziestych, zyskał światową sławę jako wynalazca popularnej do
S. Freud, Trauer und Melancholie, 1915.
Por. R. Bętkowski, Olsztyn, jakiego nie znacie, Olsztyn 2010, s. 96.
13
Abraham do Freuda, Olsztyn, 26 IV 1915, s. 307.
14
Greckie litery psi i alfa zostały wprowadzone przez Freuda jako skrót psychoanalizy.
15
Abraham do Freuda, Olsztyn, 26 IV 1915, s. 308.
11
12
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dziś metody relaksacyjnej zwanej treningiem autogennym. Jako psychiatra i psychoterapeuta nie przynależał do żadnej ze szkół, choć psychoanaliza znalazła się
w kręgu jego zainteresowań już w 1909 r., i to właśnie prace Zygmunta Freuda stały się inspiracją dla jego własnej pracy naukowej i zawodowej. W wyniku I wojny światowej w Olsztynie spotkały się więc dwie wybitne, choć różniące się poglądami osobowości ze świata psychoanalizy. Natomiast krótka uwaga Abrahama
świadczy o tym, że choć pracowali na oddziale chirurgicznym, psychoanaliza stale im towarzyszyła podczas codziennych obserwacji pacjentów. Trudno stwierdzić, jak długo Schultz przebywał w Olsztynie, prawdopodobnie spędził tu kilka
miesięcy. Abraham pisał do Freuda, że „pracował z nim dość długo tu, w szpitalu”16.
Po swojej habilitacji, od 1916 r. do końca wojny, Johannes Schultz prowadził w leżącym na terenie dzisiejszej Belgii Malonne duży szpital polowy z dwoma tysiącami łóżek dla pacjentów cierpiących na neurozy17. W swojej autobiografii Schultz tak
opisał Abrahama: „szczupły, patrycjuszowski Sefardyjczyk o szlachetnym charakterze. – – O ile w sprawach świętej dla niego psychoanalizy i czczonego przez
niego wielkiego Mistrza wykazywał się wielką wrażliwością, o tyle w innych
sprawach jego zdrowe poczucie humoru chroniło go przed małostkowością”18.
Pierwszy tydzień maja 1915 r. Karl Abraham spędził w Olsztynie ze swoją żoną19. Wspominał ten czas niezwykle przyjemnie, mimo że był dość zajęty pracą w szpitalu. Krótko po powrocie małżonki do Berlina Abraham otrzymał informacje o chorobie syna, który zapadł na błonicę. Niepokój o stan zdrowia dziecka łagodził jednak fakt, że możliwe były codzienne połączenia telefoniczne z Berlinem20. Szpital pochłaniał cały jego czas. Usprawiedliwiając swoje
długie milczenie, tak tłumaczy się na początku czerwca przed Freudem: „Przez
ostatnie dwa tygodnie byłem zupełnie założony pracą, czasami nawet w nocy.
Nadaremnie czekałem na dzień, w którym będę mógł w spokoju popisać. Dziś,
ze względu na Ciało Chrystusa, szpital pracuje jak w niedziele, dzięki czemu
mogę wreszcie zrealizować swoje zamierzenia”21. Abraham donosi też, że od
1 czerwca mieszka w szpitalu jako lekarz wojskowy pełniący nocny dyżur. Po raz
pierwszy wspomina również o możliwości stworzenia w szpitalu garnizonowym
oddziału psychiatrycznego, choć szanse na to początkowo oceniał jako niewielkie. Gdyby zamiar ten udało się zrealizować, miałby on wejść w skład personelu oddziałowego. Dla młodego lekarza jest to jednak okres stałego braku stabiliAbraham do Freuda, Olsztyn, 4 II 1918, s. 370.
E. Wormer, Schultz, Johannes, w: Neue Deutsche Biographie, Bd. 23, Berlin 2007, ss. 700–701.
18
J. H. Schultz, Lebensbilderbuch eines Nervenarztes. Jahrzehnte in Dankbarkeit, Stuttgart 1964, s. 78.
19
Hedwig Marie Abraham, z domu Bürgner.
20
Abraham do Freuda, Olsztyn, 3 VI 1915, s. 310.
21
Ibidem.
16
17
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zacji, któremu daje wyraz, pisząc: „W każdym razie nic nie jest pewne. Także to,
czy zostanę w Olsztynie”22. Można sądzić, że niepewność tę podsycała po części niezachwiana wiara w rychłe zwycięstwo Niemiec i koniec wojny, jaką Abraham komunikował Freudowi niemalże w każdym liście. Przeciążenie pracą, które tak dało się we znaki młodemu lekarzowi, spowodowane było głównie tym,
że poza swoimi obowiązkami dość często musiał przejmować zadania innych lekarzy. Trzeba bowiem nadmienić, że służba na froncie wschodnim nie była powodem do zbytniej dumy i większość personelu medycznego zwykle już po kilku tygodniach przenosiła się na front zachodni. W okresach wakatu to Abraham
wypełniał ich obowiązki, mając do pomocy „jedynie wiecznie pijanego technika jako anestezjologa”23.
Na wspomniany oddział psychiatryczny Karl Abraham musiał jeszcze poczekać. Tymczasem, w połowie roku 1915, jako psychiatra i psychoanalityk mógł
realizować się jedynie czasami, niejako „w tle” swoich chirurgicznych obowiązków, i to mimo że dostał do pomocy drugiego operującego chirurga. O tym, jak
obco Abraham czuł się w tej wymuszonej przez wojnę roli, świadczy pełen ciepłej autoironii komentarz: „Tkwiący we mnie psychoanalityk stoi zadziwiony,
podczas gdy ja operuję wodniaka jądra czy wykonuję resekcję żebra z powodu
ropniaka”24. Ograniczony czas wolny, jakim dysponował, Abraham wykorzystywał
na wędrówki po pięknych lasach w najbliższej okolicy. Latem walory krajobrazowe musiały go zachwycić ze zdwojoną siłą, bo ponownie pisał do przyjaciela o niezwykłym pięknie napotkanej w Prusach Wschodnich przyrody i krajobrazach złożonych z jezior schowanych między pokrytymi lasami pagórkami25.
Wbrew obawom, Abraham nie musiał spędzić całego lata w Olsztynie.
W drugiej połowie sierpnia 1915 r. wybrał się wraz z rodziną na dwutygodniowy urlop w miejscowości Fürstenberg w Meklemburgii. Freud w tym czasie
przebywał w Ischl. Abraham próbował zorganizować krótkie spotkanie z mistrzem gdzieś między Berlinem a Monachium, ale ostatecznie do niego nie doszło. W kolejnych miesiącach dnie i noce upływały Abrahamowi na wytężonej
pracy w szpitalu garnizonowym. W wolnych godzinach morzył go sen. Nie miał
czasu nie tylko na pisanie listów, ale nawet na wszelką lekturę poza artykułami Freuda, które ten mu dosyłał26. W korespondencji z Freudem widoczna jest
w tym okresie wyraźna przerwa. Pewną zmianę przyniósł dopiero koniec paź-

Ibidem, s. 312.
H. Abraham, op. cit., s. 150.
24
Abraham do Freuda, Olsztyn, 6 VII 1915, s. 314.
25
Ibidem, s. 315.
26
Abraham do Freuda, Olsztyn, 13 XI 1915, s. 320.
22
23
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dziernika, kiedy to Abrahamowi udało się dopisać kilka stron do nieskończonego wciąż artykułu, o którym była mowa w pierwszych listach z Olsztyna. Można też przypuszczać, że jesienią Abraham zajęty był nie tylko codziennymi obowiązkami chirurga w lazarecie, lecz także zintensyfikował swoje starania o utworzenie oddziału psychiatrycznego. Zakończyły się one sukcesem, bowiem 13 listopada mógł on z radością donieść Freudowi:
Od kilku dni mam nieco więcej oddechu. Przez ostatnie osiem
miesięcy wykonywałem w szpitalu najbardziej wyczerpującą pracę, ale teraz pożegnałem się z oddziałem chirurgicznym na dobre.
W chwili obecnej zajmuję się organizowaniem oddziału obserwacyjnego dla psychopatycznych żołnierzy i wkrótce będę mógł pracować
wyłącznie jako psychiatra i psychoterapeuta, tak jak o tym od dawna
marzyłem. Będzie się to wiązało z pisaniem wielu raportów dla sądu,
ale jestem pewien, że znajdę również czas na studia analityczne. Już
podczas tych kilku dni, w czasie których zajmowałem się mniej więcej tuzinem pacjentów, udało mi się poczynić kilka interesujących
ustaleń dotyczących genezy paraliżu u osób, które odniosły rany na
wojnie. Jeśli sprawy potoczą się zgodnie z moim życzeniem, przez
moje ręce przejdzie wiele przypadków psychozy i mam nadzieję, że
uzyskane dzięki temu wyniki naukowe potwierdzą nasze tezy27.
Koniec roku 1915 przyniósł Abrahamowi odprężenie i nadzieję. Dzięki
swoim staraniom, w których, jak wspomina jego córka, musiał pokonać opór
biurokracji, zdjął z siebie jarzmo niewdzięcznej pracy niezwiązanej z zainteresowaniami medycznymi. 28 grudnia napisał do Freuda radosny list z Berlina, gdzie
spędzał nieoczekiwany urlop: „Melduję, że wreszcie znowu pracuję jako specjalista. Mam nadzieję, że wkrótce będę miał oddział psychiatryczny, którego celem
będzie obserwacja ludzi w wątpliwym stanie psychicznym, leczenie osób z nerwicami, a zwłaszcza z paraliżami o podłożu histerycznym oraz obserwacja epileptyków”28. Donosi również o ostatecznym ukończeniu artykułu, nad którym
wprawdzie pracował długo i etapami, to jednak w jego opinii wpłynęło to pozytywnie na jakość opracowania. 3 stycznia 1916 r. Abraham rozpoczął kolejny
rok w Olsztynie, rok, który – jak planował – miał przynieść pozytywne zmiany
w jego życiu zawodowym.

27
28

Ibidem, s. 319.
Abraham do Freuda, Berlin, 28 XII 1915, ss. 320–321.
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Pod koniec stycznia Abraham oficjalnie objął stanowisko na nowo powstałym oddziale psychiatrycznym przy szpitalu garnizonowym. Utworzenie tego oddziału było częścią bardziej rozległego planu zawodowego młodego
psychiatry. Abraham, mimo wojny, wciąż skrupulatnie planował rozwój swojej
kariery naukowej, a podejmowane działania traktował jako przygotowanie do
habilitacji, którą miał zamiar finalizować po nastaniu pokoju29. Wierzył, że kierowanie oddziałem obserwacyjnym ułatwi mu uzyskanie tytułu. Miał też nadzieję,
że będąc na nowym stanowisku, znajdzie więcej czasu na czytanie i pisanie rozpraw naukowych, na naukę i bycie „produktywnym”, o czym wielokrotnie wspomina w listach do Freuda pisanych między styczniem i kwietniem 1916 r. Z zapałem prowadzi obserwacje swoich pacjentów, a ich wyniki planuje wykorzystać
w publikacjach. Donosi Freudowi zwłaszcza o swoich doświadczeniach z licznymi przypadkami nerwic traumatycznych, występujących głównie jako reakcje na
eksplozje30. Pod koniec stycznia Abraham wspomina Freudowi o nowej formie
aktywności zawodowo-naukowej: „W lutym, w ramach »Wieczoru medycyny
w czasach wojny« wygłoszę tu wykład o histerii”31. Wydaje się, że zaplanowane na
połowę miesiąca wydarzenie mocno go zajmowało, bo wspomina o nim jeszcze
raz w liście z 13 lutego, pisząc: „Za kilka dni, kiedy będę już miał z głowy mój oficjalny wykład o histerii, przyjedzie do mnie z tygodniową wizytą moja żona”32.
W liście z połowy lutego, czyli po objęciu stanowiska na oddziale psychiatrycznym, Abraham podaje też nowy adres: II Szpital Rezerwy, Bahnhofstrasse 133.
Przedłużająca się rozłąka z żoną i dwójką dzieci dawała się silnie związanemu z rodziną Karlowi Abrahamowi we znaki. Już w maju 1916 r. postanowił
więc sprowadzić ich do Olsztyna na przedłużone wakacje, zwłaszcza że nadarzyła się okazja na przeprowadzkę w bardziej przyjazne warunki, niż oferował to
szpital: „W maju mam zamiar przywieźć tu moją żonę i dzieci. Pojawiła się szansa na wynajęcie umeblowanego mieszkania. Jako że położone jest ono w pobliżu
lasu, Olsztyn będzie miejscem, w którym spędzimy tegoroczne wakacje”34. Pomysł na spędzenie spokojnych wakacji w Olsztynie podyktowany był być może
także troską o żonę, która przez ostatnich kilka miesięcy cierpiała na różne dolegliwości spowodowane, jak się okazało, zakażeniem pneumokokowym. Abraham na odległość zaangażował się w jej leczenie, korespondując w tej sprawie
z niezwykle cenionym przez siebie berlińskim lekarzem Wilhelmem Fließem,
Por. Abraham do Freuda, Olsztyn, 16 VII 1916, s. 329.
Por. Abraham do Freuda, Olsztyn, 23 I 1916, s. 322; Abraham do Freuda, Olsztyn, 1 IV 1916, s. 325.
31
Abraham do Freuda, Olsztyn, 23 I 1916, s. 322.
32
Abraham do Freuda, Olsztyn, 13 II 1916, s. 323.
33
Chodzi o Reservelazarett II. Dawna Bahnhofstrasse to dzisiejsza ulica Partyzantów.
34
Abraham do Freuda, Olsztyn, 1 IV 1916, s. 325.
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dawnym przyjacielem Zygmunta Freuda35. W kwietniu stan pani Abraham był
już na tyle dobry, że można było myśleć o podróży do Olsztyna.
Do wynajętego mieszkania przy ulicy Kreuzstrasse 236 Abraham wprowadził się w pierwszym dniu maja 1916 r., meldując o tym wydarzeniu Freudowi:
„Drogi Panie Profesorze, właśnie wprowadziłem się do »«naszego« mieszkania
i czekam teraz na żonę i dzieci, którzy przyjadą tu za dwa tygodnie. Jest to pięciopokojowe i umeblowane mieszkanie na parterze naprawdę starego domu
położonego wśród zieleni – rozsądna alternatywa na letnie wakacje”37. Nowe
lokum spełniło pokładane w nim nadzieje. W połowie czerwca Abraham z radością pisał do swojego mistrza: „W międzyczasie moja rodzina całkowicie się
tu zadomowiła. W tym małym mieście, w domu z ogrodem położonym w pobliży lasu czujemy się tak dobrze jak na wakacjach. – – Po ponad roku rozłąki jesteśmy szczęśliwi, że znowu możemy być razem. Na okres lata zabraliśmy
naszą dziewczynkę całkowicie ze szkoły. Pobiera tu prywatne lekcje”38. Podczas
gdy rodzice odczuwali brak życia kulturalnego, do jakiego byli przyzwyczajeni
w Berlinie, dzieci doskonale odnalazły się w atmosferze prowincjonalnego miasteczka. Jak wspomina dziesięcioletnia wówczas córka Hilda „podobało nam się,
bo mogliśmy chodzić wszędzie i o każdej porze i mieliśmy do dyspozycji własny ogród. Meble w mieszkaniu były stare, tak że mogliśmy bawić się, nie biorąc pod uwagę umeblowania i wchodzić oraz wychodzić przez okna bez używania dzwonka przy drzwiach”39. Kiedy wkrótce okazało się, że Abraham na pewno
pozostanie w Olsztynie przez kolejną zimę, a jedyną nadzieją na zakończenie jego
pobytu w Olsztynie był koniec wojny, postanowiono, że rodzina nie wróci już, jak
to poprzednio planowano, do Berlina. W lipcu żona Abrahama pojechała do stolicy jedynie na tydzień, aby wypowiedzieć mieszkanie i oddać na przechowanie pozostawione tam meble.
Tymczasem praca w szpitalu znowu zaczęła pochłaniać Abrahama na tyle,
że nie miał czasu na pisanie. Dzięki niej miał jednak stały kontakt z interesującymi go przypadkami klinicznymi. Poza tym pracował w charakterze biegłego,
orzekając na zlecenie sądu o poczytalności podejrzanych lub jej braku. 16 lipca
napisał do Freuda, że zajmuje się właśnie sprawą sądową, która z psychologicz-

35
Por. Karl Abraham und Wilhelm Fließ. Briefwechsel 1911–1925. Herausgegeben und eingeleitet von
Ludger M. Hermanns und Michael Schröter, Luzifer-Amor. Zeitschrift zur Geschichte der Psychoanalyse, 2010,
Bd 46, ss. 86–103.
36
Dzisiejsza ul. Linki.
37
Abraham do Freuda, Olsztyn, 1 V 1916, s. 326.
38
Abraham do Freuda, Olsztyn, 19 VI 1916, s. 328.
39
H. Abraham, op. cit., s. 152.

242

Barbara Sapała

nego punktu widzenia jest „dość niesamowita”. Planował opisać ją w późniejszym czasie40.
Oddział prowadzony przez Abrahama okazał się na tyle potrzebny, że zadecydowano o jego rozbudowaniu. Trudno dziś stwierdzić, jak duży był w chwili powstania, jednak już w sierpniu Abraham tak pisał do Freuda:
mój oddział szpitalny, jako jedyny na obszarze korpusu, który zajmuje się psychiatrią i nerwicami, został powiększony. Od tygodnia
mam swój własny szpital na 75 łóżek. Jestem tam kierownikiem medycznym. Mam dostać jeszcze jednego doktora, bo sam nie mogę się
wszystkim zajmować. Najprawdopodobniej wkrótce przyjedzie tu
mój – znany Panu z nazwiska – berliński kolega Liebermann. Pytanie tylko, kiedy to nastąpi41.
Karl Abraham w warunkach prowincjonalnego miasta, w jakim przyszło
mu żyć, nie tylko doprowadził do powstania oddziału, w którym mógł prowadzić badania psychoanalityczne wykorzystywane potem w publikacjach naukowych, ale też małymi krokami zaczął budować krąg lekarzy zainteresowanych
psychoanalizą. Poza samym Abrahamem, wspomnianym już Schultzem, którego wschodniopruski epizod trwał jednak dość krótko, najprawdopodobniej
w pierwszych dniach września 1916 r. do Olsztyna zawitał oczekiwany Hans Liebermann, neurolog i psychiatra42. Liebermann pozostał w Olsztynie nieco dłużej
niż Abraham, który ostatecznie wrócił do Berlina w ostatnim dniu 1918 r.
Dla Abrahama przybycie Liebermanna oznaczało przede wszystkim możliwość wzięcia wolnego. Po tygodniu spędzonym z żoną na wybrzeżu Morza Bałtyckiego („które w Prusach Wschodnich jest cudownie piękne”43), udał się jeszcze
na kilka dni w odwiedziny do matki mieszkającej w Bremie, by stamtąd pojechać
do Monachium na Kongres Neurologiczny (21–23 września 1916), na który został oficjalnie oddelegowany na mocy decyzji z Berlina44. Po powrocie musiał ze
zdwojoną siłą poświęcić się pracy w szpitalu, ponieważ Liebermann ciężko zaNajprawdopodobniej chodzi tu o publikację z 1923 r.
Abraham do Freuda, Olsztyn, 18VIII 1916, s. 333.
42
Hans Liebermann w 1911 r. poddał się analizie u Abrahama z powodu kataru siennego. Od września
1914 r. był już członkiem Berlińskiego Stowarzyszenia Psychoanalitycznego. Po zakończeniu I wojny światowej Liebermann wrócił do Berlina i tam został oficjalnym uczniem Abrahama, a od 1920 r. pracował jako nauczyciel i lekarz w pierwszej poliklinice psychoanalitycznej w Berlinie (Berlińskim Instytucie Psychoanalitycznym). Był także członkiem Niemieckiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Por. <http://www.dpg–psa.de/
in_ge_chron.htm>, dostęp: 5 I 2014; zob. też K. Zienert-Eilits, op. cit., s. 158.
43
Abraham do Freuda, Olsztyn, 12 XI 1916, s. 337.
44
Por. Abraham do Freuda, Olsztyn, 1 IX 1916, s. 337.
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chorował na zapalenie ucha. Warto przy tym odnotować, że w tym czasie szpital
liczył już 77 łóżek45. Abraham donosił również o tym, że w tym czasie samodzielnie prowadził około 90 przypadków neuroz i psychoz, co znacznie nadszarpnęło
jego siły i ograniczyło działalność naukową. Pewne ukojenie dawała stabilna sytuacja rodzinna. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego dzieci rozpoczęły w Olsztynie regularną naukę w szkole.
Po powrocie do pracy Liebermanna, którego Abraham oceniał jako niezwykle zaangażowanego, nastał czas większego spokoju. Listy z pierwszych miesięcy
1917 r. pełne są doniesień o studiowanych lekturach, wśród których prym wiodły wykłady Freuda i nowy numer „Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse” z artykułem Abrahama, a także o ciekawych przypadkach, w tym neuroz obsesyjnych i paranoi, które „w zadziwiający sposób potwierdzały”46 teorie Freuda
i Jonesa. Abraham systematycznie zbiera przypadki. W osobie Hansa Liebermana psychoanalityk miał w Olsztynie godnego partnera do wymiany doświadczeń
i obserwacji na gruncie zawodowym. Do ich grona w pierwszej połowie czerwca dołączył jeszcze jeden młody psychiatra o nazwisku Rudberg, który do tego
stopnia był zafascynowany psychoanalizą, że po wojnie planował nawet osiedlić się w Berlinie uznawanym za główny ośrodek psychoanalizy w Niemczech47.
W Olsztynie pozostał jednak jedynie do września. Informując Freuda o jego
odejściu, Abraham pisze: „Ku mojej radości słyszałem, że wśród młodych doktorów rośnie zainteresowanie nami i że ludzie zainteresowani psychiatrią chcą być
przydzielani do naszego szpitala”48. Choć trudno dziś stwierdzić, w jakim stopniu słowa Abrahama odpowiadały prawdzie, to wydaje się, że rzeczywiście starał się stworzyć w Olszynie warunki będące namiastką tego, co zostawił w Berlinie. Tam, w 1910 r., ukonstytuował się liczący dziewięciu członków Berliński
Związek Psychoanalityczny. Tu grono psychoanalityków było znacznie węższe,
ale i ono umożliwiało Abrahamowi działalność naukową i popularyzatorską.
W korespondencji z Freudem wprawdzie próżno szukać nazwisk innych współpracowników, ale w liście do Wilhelma Fließa z 22 września 1917 r. Abraham,
dziękując mu za przesłaną publikację, dodaje: „Zeszyt ten przekażę tu do wglądu także kolegom”49, wyraźnie używając liczby mnogiej.
Mimo tych niewielkich sukcesów zawodowych i możliwości bycia z rodziną, życie w Olsztynie coraz bardziej zaczęło doskwierać młodemu lekarzowi.

Ibidem, s. 338.
Abraham do Freuda, Olsztyn, 2 I 1917, s. 341; por. także Abraham do Freuda, Olsztyn, 4 V 1917, s. 348.
47
Abraham do Freuda, Olsztyn, 17 VI 1917, s. 351.
48
Abraham do Freuda, Olsztyn, 23 IX 1917, s. 356.
49
Karl Abraham und Wilhelm Fließ, s. 98.
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I nie chodziło tu tylko o brak atrakcji towarzysko-kulturalnych, bo temu państwo Abrahamowie starali się zaradzić, urządzając w miarę możliwości krótkie
wycieczki. W marcu 1917 r. kilka dni spędzili w Królewcu, gdzie żona poczyniła zakupy, a Abraham skorzystał z biblioteki uniwersyteckiej, odnotowując przy
okazji, że był świadkiem, jak ktoś pytał tam o jedną z książek Freuda50. O wiele bardziej niż małomiasteczkowa atmosfera Abrahamowi zaczął dawać się we
znaki surowy klimat z długimi, mroźnymi zimami. Pisał o tym zarówno w lutym, jak i pod koniec marca, po raz pierwszy i dość oględnie wspominając, że
wyjątkowo długo utrzymująca się zima nie służy jego zdrowiu51. Latem 1917 r.
rodzina Abrahamów spędziła urlop w miejscowości Nida na Mierzei Kurońskiej. Lekarz z zachwytem pisał o tym odosobnionym miejscu, wspaniałej przyrodzie zdominowanej przez rozciągające się na wielkich połaciach lasy i wydmy.
Dnie spędzali beztrosko na spacerach, zbieraniu jagód, kąpielach i żeglowaniu.
Ale nawet tam, mimo doskonałej pogody, dolegliwości zdrowotne nie opuściły
Abrahama: „Podczas ostatniej zimy, która była tak niesamowicie ciężka, w tym
ostrym klimacie Prus Wschodnich chorowałem stale na nieżyt oskrzeli z symptomami astmy. Nie udało mi się od nich uwolnić, niestety, nawet teraz. Mimo to
jestem generalnie zadowolony z poprawy, jaka tu nastąpiła”52. W listach do Freuda nie wspominał jednak nigdy o czerwonce, na którą także cierpiał w Olsztynie53. Choroba oskrzeli nie opuściła Abrahama już do końca pobytu w Olsztynie,
a po zakończeniu I wojny światowej i powrocie do Berlina jego samopoczucie
było tak złe, że najpierw musiał poddać się intensywnej kuracji u wspominanego
już Wilhelma Fließa, po której poczuł się nieco lepiej54. Stan jego zdrowia nigdy
już jednak nie był zadowalający, a choroba oskrzeli i płuc była prawdopodobnie
bezpośrednią przyczyną jego przedwczesnej śmierci 25 grudnia 1925 r.55
W wyzdrowieniu nie pomagało Abrahamowi chroniczne przepracowanie. Spowodowane było ono z jednej strony jego ambicjami zawodowo-naukowymi, które starał się realizować mimo wojny, z drugiej zaś sytuacją finansową,
która zmuszała go do dodatkowej pracy poza szpitalem. Freudowi wspomina
o tym dosłownie tylko raz, w liście 23 września 1917 r., usprawiedliwiając tym
stanem rzeczy swoją niezadowalającą produktywność. Ze wspomnień jego córki, Hildy, wiadomo jednak, że zajmował się przypadkami psychiatrycznymi także w domach pacjentów, przy okazji lecząc także inne choroby. A że za te doPor. Abraham do Freuda, Olsztyn, 18 III 1917, s. 345.
Ibidem.
52
Abraham do Freuda, Nida na Mierzei Kurońskiej, 10 VIII 1917, s. 354.
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H. Abraham, op. cit., ss. 154–155.
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Abraham do Freuda, Berlin-Grunewald, 20 I 1919, s. 390.
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datkowe usługi nie pobierał żadnych opłat, chorzy płacili mu w naturaliach. Do
domu często przynoszono im takie produkty, jak jaja i masło, co było mile widziane zwłaszcza przy wciąż zmniejszających się racjach żywnościowych56. Zaopatrzenie w podstawowe produkty w Olsztynie było zresztą i tak znacznie lepsze niż w Berlinie, o czym Abraham pisał jeszcze na początku 1919 r. i co potrafił
docenić. Dziękując Freudowi za przesłane mu zdjęcie, Abraham pozwala sobie
na następującą uwagę: „Tylko na niewielu z nas wojna nie wywrze swojego piętna zarówno na duszy, jak i na ciele. Zobaczyłby Pan, że i ja posiwiałem, i mimo
wystarczającej ilości żywności, znacznie straciłem na wadze”57.
Przynajmniej przez ostatni rok swojego pobytu w Olsztynie, a być może
również i wcześniej, Abraham w ramach swojej pracy dodatkowej prowadził tu
regularną praktykę psychoanalityczną, o czym wspomina kilkakrotnie w listach
do Freuda: „Mogę jedynie donieść, że ostatnio rozpocząłem obiecującą psychoanalizę u nowego pacjenta. Chodzi o dość łagodny, ale wielce pouczający przypadek neurozy obsesyjnej”58. Także w liście z 21 czerwca 1918 r. pisze, że przez
ostatnich kilka miesięcy jego praktyka psychoanalityczna rozwinęła się:
Powinienem być z tego zadowolony z finansowego punktu widzenia, ale
oznacza to dodatkowe 3–4 godziny pracy dziennie. Przypadki te są częściowo
interesujące również teoretycznie. Po moim powrocie z urlopu59 nie będę miał
już wolnych żadnych terminów. Dzięki Pana rekomendacji zwróciła się do mnie
panna Haas z Mainz i ustaliliśmy, że przyjedzie tu na początku sierpnia. Przywiezie ze sobą na terapię także swojego siostrzeńca, lat 11.
Abraham musiał radzić się Freuda w kwestii wysokości honorarium pobieranego za terapię, bo w tym samym liście dziękuje mu za wskazówki w tym
zakresie, informując jednocześnie, że pobiera teraz zwykle 20 marek za godzinę psychoanalizy. Przypadek panny Haas okazał się dość trudny. Wiadomo, że
spędziła w Olsztynie cały sierpień i wróciła tu w październiku 1918 r.60 Natomiast terapia chłopca zakończyła się sukcesem, choć było to pierwsze dziecko, jakie Abraham poddał psychoanalizie. Sesje terapeutyczne odbywały się
w domu Abrahama, a pacjenci musieli być na tyle zadowoleni z efektów terapii,
że nie zrezygnowali z niej nawet po przeprowadzce Abrahamów do domu poIbidem, s. 153.
Abraham do Freuda, Olsztyn, 2 XI 1917, s. 359.
58
Abraham do Freuda, Olsztyn, 14 IV 1918, s. 376.
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W lipcu 1918 r. rodzina Abrahamów spędziła urlop w miejscowości Rauschen, dziś Swietłogorsk.
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łożonego poza miastem61. O planowanej, wymuszonej przeprowadzce Abraham
donosił już w liście z 4 lutego 1918 r., pisząc, że 1 kwietnia będą musieli opuścić zajmowane dotychczas lokum. W tym okresie w Olsztynie trudno było znaleźć mieszkanie o znośnym standardzie. Na początku kwietnia rodzina Abrahamów przeprowadziła się więc do „bardzo starego domu w malutkiej miejscowości. Przy domu
jest jednak wielki ogród, co cieszy ze względu na dzieci. Podczas, gdy moja żona
z nostalgią wspomina Berlin, dzieci są tu bardzo szczęśliwe”62. Abraham oszczędził Freudowi szczegółów, filozoficznie komentując nowe warunki mieszkaniowe: „Nauczyliśmy się rezygnować z naszych wymagań odnośnie komfortu i tak
– tłumiąc w sobie wszelkie życzenia naturalne dla mieszkańców miasta – udało
nam się zaakceptować warunki, w jakich żyjemy. – – Wobec braku wszystkiego,
cieszymy się, że możemy być tu razem”63. Więcej detali podaje Hilda Abraham:
Nowe mieszkanie było dużo mniejsze, okropnie zimne i nie
miało nawet namiastki łazienki. Stworzono tam prowizoryczny
prysznic, który okazał się jednak bardzo niedoskonały. Składał się
z żelaznej belki i dwóch żelaznych pojemników na wodę, z których
po napełnieniu woda powinna wypływać wolną strużką, w rzeczywistości jednak wylewała się niczym wodospad. Nasza rodzina nazywała go szubienicą. Poza tym była to najsroższa zima, jaką mieliśmy do tej pory i trudno było dać sobie radę, mając węgiel tylko na
jeden piec64.
Nie udało się niestety ustalić nowego adresu lekarza. Przeprowadzkę rodziny Abrahamów poprzedziło także przeniesienie oddziału psychiatrycznego
do innego budynku. Nastąpiło to na początku 1918 r. W liście z 4 lutego 1918 r.
Abraham informuje o tym swojego przyjaciela, podając jednocześnie nowy adres
korespondencyjny: Reservelazarett Artillerie-Kasino, Olsztyn, Bahnhofstrasse 82.
Od końca 1917 r. Karl Abraham coraz częściej dzielił się z Freudem myślami o planowanej habilitacji: „powinienem wykorzystać doświadczenia, jakie zebrałem przez ostatnie dwa lata w dziedzinie klasycznej psychiatrii, nie do napisania artykułu psychoanalitycznego, lecz rozprawy habilitacyjnej, tak aby móc
po wojnie spróbować szczęścia”65. W grudniu tego roku ambitny psychiatra

Por. Abraham do Freuda, Olsztyn, 15 XII 1918, s. 388.
Abraham do Freuda, Olsztyn, 12 III 1918, s. 373.
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Abraham do Freuda, Olsztyn, 16 IV 1918, s. 375.
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H. Abraham, op. cit., ss. 157–158.
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podjął już konkretne kroki w tym kierunku. Wykorzystując służbowy wyjazd do
Bremy, dokąd eskortował chorego oficera, pacjenta ze swojego oddziału, zatrzymał się na krótko w Berlinie, aby tam spotkać się z profesorem Bonhoefferem,
ówczesnym dyrektorem kliniki psychiatrycznej przy Charite w Berlinie i wybadać możliwości uzyskania upragnionego tytułu. Karl Bonhoeffer, dość krytyczny w stosunku do psychoanalizy, nie złożył wprawdzie żadnych obietnic, ale też
nie był nastawiony do zamiaru Abrahama jednoznacznie negatywnie66. Wydaje
się, że od tego czasu Abraham poza praktycznie stosowaną psychoanalizą, która
nieodmiennie mu towarzyszyła, wykorzystywał swoją pracę w szpitalu głównie
do zebrania materiału do wspomnianej rozprawy. Donosi o tym swojemu mentorowi w lutym 1918 r.
Krótko później za pośrednictwem Freuda Abraham otrzymuje publikację autorstwa niejakiego Ernsta Simmla „Neurozy wojenne i trauma psychiczna”, którą ten napisał w oparciu o doświadczenia, jakie zebrał, kierując specjalistycznym szpitalem dla osób z nerwicami wojennymi w Poznaniu67. Na Abrahamie rozprawa ta wywarła spore wrażenie. Po lekturze tak pisał do Freuda: „Nawiążę kontakt z autorem i może będę w stanie przyczynić się do pozyskania go
dla naszej sprawy. W książce tej znajduję potwierdzenie wielu moich obserwacji poczynionych w szpitalu. Spotkanie z nim powinno być możliwe, jako że Poznań leży na trasie Olsztyn–Berlin”68. Pierwsze spotkanie z Simmlem Abraham
planował pod koniec kwietnia, ale ostatecznie doszło ono do skutku pod koniec
września 1918 r. w Budapeszcie na 5. Kongresie Psychoanalitycznym. Ernst Simmel stał się obok Liebermanna kolejnym cennym nabytkiem Abrahama z okresu
wojny. Po jej zakończeniu Simmel osiadł w Berlinie, gdzie rozpoczął intensywną współpracę z Abrahamem, a w 1920 r. współtworzył nawet berliński oddział
Związku Psychoanalitycznego.
Koniec roku 1918 przyniósł rewolucję niemiecką i upragniony przez Abrahama koniec wojny. W skierowanych do Freuda słowach pobrzmiewa zmęczenie
i gorycz: „Tu, w Olsztynie, rewolucja miała szybki i bezkrwawy przebieg. Nie
mamy powodu do narzekań na obecny stan rzeczy, wręcz przeciwnie, możemy
być zadowoleni, że wszystko tak gładko poszło. I tylko to ostatnie stwierdzenie
jest dość wątpliwe”69. 14 grudnia 1918 r. Karl Abraham został zwolniony z wojska. Choć już na początku miesiąca pojechał do Berlina, by wynająć odpowied66
Por. Abraham do Freuda, Olsztyn, 16 XII 1917, s. 365. Marzenia Abrahama dotyczące habilitacji
i własnej katedry psychoanalizy nie spełniły się właśnie za sprawą Bonhoeffera, którego opór przeciwko psychoanalizie okazał się zbyt duży.
67
Chodzi o Festungslazarett Nr. 19 w Poznaniu.
68
Abraham do Freuda, Olsztyn, 12 III 1918, s. 372.
69
Abraham do Freuda, Olsztyn, 24 XI 1918, s. 384.
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nie mieszkanie, to cała rodzina przeprowadziła się tam dopiero 30 grudnia. Abraham
nie chciał z dnia na dzień porzucać swojej praktyki psychoanalitycznej – w tym czasie
prowadził nadal trzech pacjentów. Również inne sprawy organizacyjne przemawiały, jak pisał, za brakiem pośpiechu. Dłużej w Olsztynie pozostał Liebermann,
jako że oddział psychiatryczny nie mógł pozostać bez opieki lekarskiej70. Jednak
już w liście z 20 stycznia 1919 r. Abraham donosi, że i jego olsztyński współpracownik został zwolniony z wojska.

Podsumowanie
Olsztyński okres Karla Abrahama dobiegł końca. Jaki był bilans tych czterech lat spędzonych w prowincjonalnym miasteczku w Prusach Wschodnich?
Na podstawie zachowanych listów młodego psychiatry, jakie ten pisał do swego
przyjaciela i mistrza Zygmunta Freuda, trudno o jednoznaczną ocenę. Abraham
po wybuchu I wojny światowej, podobnie jak wielu innych psychoanalityków,
sam zgłosił się do wojska i z pokorą przyjął zarówno przydzielenie go do zespołu chirurgów, jak i późniejsze przeniesienie do Prus Wschodnich. Początkowo
doskwierała mu tam samotność i oderwanie od rodziny, chronicznie cierpiał
też na przepracowanie wynikające z nadmiaru przydzielonych mu obowiązków,
ale potrafił też zachwycić się dzikim pięknem krajobrazu, wszechobecną przyrodą, która dawała mu wytchnienie. W tym pierwszym okresie Abraham często
w optymistycznych słowach wyrażał w swoich listach nadzieję na rychłe i zwycięskie zakończenie wojny i chyba nie należy przypisywać tego chęci przypodobania się cenzorom. Wraz z upływem kolejnych miesięcy początkowa wiara w taki
obrót rzeczy znacznie zmalała. W jej miejsce pojawiła się niepewność, przejmujące poczucie braku stabilizacji i perspektywy. Przedłużające się działania wojenne,
przeprowadzki, a także wyczerpująca praca i brak możliwości osobistego kontaktu
z Freudem i kolegami z Tajnego Komitetu zdeterminowały samopoczucie Abrahama. Choć nie należał on do osób wylewnych, w listach kilkakrotnie wspominał
o tym, że i on, choć stara się zaakceptować to, czego sam nie może zmienić, wpada niekiedy w depresję. 16 kwietnia 1918 r. pisał do Freuda: „przygnębiająca jest
nieprzewidywalna natura emigracji”. Ten depresyjny stan pogłębiały długie i surowe zimy, do jakich Abraham nie był przyzwyczajony. Surowy klimat winił też
za chroniczny nieżyt oskrzeli i astmę, której się tu nabawił. Czytając listy Abrahama, można odnieść wrażenie, że jedynym pocieszeniem w tych trudnych cza70
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sach była dla niego obecność najbliższych, żony i dzieci, którzy przybyli w Olsztynie po półtorarocznej rozłące. Z emocjonalnego punktu widzenia olsztyńskie
lata odcisnęły się negatywnie zarówno na psychice, jak i zdrowiu tego zdolnego psychoanalityka.
Natomiast w odniesieniu do jego osiągnięć zawodowych trudno o tak jednoznaczną ocenę. Sam Abraham niemalże w każdym liście do Freuda ubolewał nad swoją nieproduktywnością naukową, nierzadko tłumacząc ją przepracowaniem wynikającym i z nadmiaru obowiązków w szpitalu i z konieczności zarabiania pieniędzy, a także złym stanem zdrowia. Wiadomo też, że czuł się
w tym małym mieście osamotniony naukowo. Podczas gdy pozostali członkowie Tajnego Komitetu spędzali z Freudem długie tygodnie podczas wspólnych
pobytów wypoczynkowych, on przez długi czas skazany był jedynie na listowną
wymianę myśli z mistrzem. Dłuższe, czasem wielotygodniowe przerwy w korespondencji pokazują, że utrzymanie intensywnego kontaktu w tych niesprzyjających warunkach było trudne. Jednak obiektywna, dokonana niejako z zewnątrz ocena działań zawodowych i naukowych podejmowanych przez Karla
Abrahama w czasie czteroletniego pobytu w Olsztynie relatywizuje jego subiektywną, negatywną ocenę tego okresu. Warto wyodrębnić tu kilka obszarów.
Abraham mierzył swój rozwój i swoje osiągnięcia liczbą artykułów naukowych. Ubolewał stale, że brak mu czasu i spokoju niezbędnego do pisania, podziwiając jednocześnie Freuda za jego wydawniczą produktywność w tych trudnych czasach. Wprawdzie w wielu listach donosił Freudowi o przypadkach interesujących z punktu widzenia psychoanalizy, na jakie natrafia w swojej pracy klinicznej, ale nie miał poczucia, że przekładało się to na pracę naukową. W rzeczywistości w okresie I wojny światowej Abraham opublikował tylko trzy artykuły. Materiały do pierwszego z nich – „Untersuchungen über die früheste prägenitale Entwicklungsstufe der Libido”71 („Badania nad wczesną pregenitalną fazą
rozwoju libido”) Abraham zbierał przez lata, lecz dopiero w roku 1915 rozpoczął
ich naukowe opracowywanie. Ten rok stał pod znakiem ciężkiej pracy w szpitalu, ale był to też czas samotności, rok odosobnienia od rodziny i przyjaciół.
W ograniczonym czasie wolnym, jakim dysponował, Abraham skupiał się więc
głównie na przygotowaniu opracowania, które w 1918 r. przyniosło mu ustanowioną przez Freuda nagrodę w wysokości 1000 koron za najznakomitszą pracę naukową72. Dwie kolejne prace Abraham opublikował w 1916 i 1917 r. Jedna
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z nich poświęcona była problemowi przedwczesnej ejakulacji73, druga natomiast
nosiła tytuł „Geldausgeben im Angstzustand”74 („Wydawanie pieniędzy w stanie
lękowym”). Doświadczenia zebrane w olsztyńskim lazarecie Abraham wykorzystał w jeszcze kilku pracach wydanych już po wojnie75. W ostatnich latach badacze okrywają na nowo wartość dorobku naukowego Abrahama z okresu wojny,
dostrzegając w nim początki oryginalnej teorii psychoanalitycznej, która ostatecznie sformułowana została w jego głównej pracy z roku 192476.
A przecież patrząc na okres I wojny światowej, trudno oceniać go za Abrahamem jedynie pod kątem wydajności wydawniczej. Wydaje się, że jego największym dokonaniem było doprowadzenie do utworzenia oddziału psychiatrycznego przy szpitalu garnizonowym, zwłaszcza w kontekście jego planów zawodowych. Wiadomo, że Abraham chciał po zakończeniu wojny habilitować się
i marzył o własnej katedrze psychoanalizy na berlińskim uniwersytecie. Jak już
pisałam, na przeszkodzie w realizacji tego planu stanął opór profesorów hołdujących klasycznej psychiatrii. W roku 1920 Karl Abraham wraz z Maxem Eitingonem i Ernstem Simmlem założyli w Berlinie pierwszy na świecie instytut psychoanalityczny, który był jednocześnie polikliniką i ośrodkiem dydaktycznym.
Stworzyli instytucję modelową, na której wzorowały się później liczne podobne
ośrodki w Europie i w Ameryce. Doświadczenia zebrane w Olsztynie z pewnością dały Abrahamowi kompetencje niezbędne do zorganizowania i prowadzenia tego typu jednostki. Wiadomo, że kierowany przez Abrahama oddział psychiatryczny i obserwacyjny cieszył się bardzo dobrą opinią w kręgach młodych
lekarzy psychiatrów, co napawało jego twórcę dumą. Zbyt mało wiemy na temat działania oddziału, ale pewne jest, że tego typu jednostki były swoistą nowością. Neurozy wojenne, które niemalże masowo wystąpiły u żołnierzy biorących udział w walkach na frontach77, dla psychiatrów były zjawiskiem zupełnie
nowym. Pytanie o przyczyny tego fenomenu zdominowało kongres psychiatrów
wojskowych w roku 1916 w Monachium. Znani psychiatrzy, jak Robert Gaupp
i wspominany już Karl Bonhoeffer wystąpili tam przeciwko neurologowi Hermannowi Oppenheimowi, który dostrzegał przyczynowy związek między wyK. Abraham, Über Ejaculatio praecox, Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse, 1917.
K. Abraham, Geldausgeben im Angstzustand, Internationale Zeitschrift für ärztliche Psychoanalyse,
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buchem choroby a traumatycznym przeżyciem wojennym. Ci prominentni psychiatrzy upatrywali przyczyny zaburzeń w braku woli pacjentów do uczestniczenia w wojennej codzienności. Zdobyli na kongresie znaczną przewagę, a ich
teoria stała się wiodącą teorią psychiatryczną w tym zakresie. Rozpoznanie to
stanowiło podstawę do rozwinięcia drastycznych, szokowych i niezwykle bolesnych metod terapii, które, jak do niedawna sądzono, jednoznacznie zdominowały leczenie neuroz wojennych. Najnowsze badania akt psychicznie chorych
pacjentów lazaretów z okresu I wojny światowej pokazały jednak, że zwłaszcza
w szpitalach garnizonowych położonych w pobliżu frontów stosowano często
zupełnie inne metody, jak długi wypoczynek, diety bądź środki uspokajające78.
Zadziwiająco wiele szpitali dla neurotyków wojennych kierowanych było wówczas przez psychoanalityków – obok Abrahama i Simmla funkcję taką pełnili np.
Adler, Eitingon, Ferenczi czy Schilder. W masowo występujących zaburzeniach
dostrzegli bowiem szansę na dowiedzenie skuteczności metod psychoanalitycznych, co po części się udało79. Oddział psychiatryczny przy lazarecie w Olsztynie
był całkowicie „dzieckiem” Abrahama, powstał tylko dzięki jego wielomiesięcznym staraniom. Można więc sadzić, że miał on w ramach tego oddziału dużą
swobodę działania, mogąc stosować również metody psychoanalizy, która wówczas przez olbrzymią większość psychiatrów była całkowicie odrzucana jako
nauka i ostro krytykowana. Własny oddział psychiatryczny dał Abrahamowi
również możliwość zaistnienia w nowej roli – mentora i nauczyciela. Pod jego
kierunkiem w Olsztynie zdobywali doświadczenie Hans Liebermann, dr Rudberg, a być może także inni, niewymieniani w listach lekarze.
Ostatnim z obszarów działalności zawodowej, jaką Abraham prowadził
w Olsztynie, była praktyka psychoanalityczna. Abraham rozwijał ją systematycznie, a z wzmianek w korespondencji z Freudem można wnioskować, że mimo
wojny nie brakowało mu pacjentów, którzy znosili nawet takie niedogodności,
jak konieczność dojazdu do domu położonego poza miastem. Tak więc także
i w tym zakresie Abraham pozostawał aktywny.
Korespondencja Karla Abrahama z Zygmuntem Freudem ukazuje mało
znane dotychczas oblicze Olsztyna z okresu I wojny światowej. Abraham nie poświęcił wprawdzie miastu zbyt wielu linijek, z zachwytem wyrażając się o okolicy, ale Olsztyn określał jako prowincjonalne miasteczko, nudne na tyle, aby z no78
Por.: Rauh, Phillip: Krieg und Psychiatrie, 1914 – 1950, http://www.2i.westhost.com/bg/1_20.html,
także: Quinkert, Babette; Rauh, Philipp; Winkler, Ulrike : Krieg und Psychiatrie 1914–1950, 2010 Wallstein.
79
Por.: Schultz–Venrath, Ulrich: Ernst Simmel (1882–1947) ein Pionier der Psychotherapeutischen
Medizin? w: Psychotherapeut 41, 1996, ss. 107–115.
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stalgią wspominać Berlin. Trzeba sobie jednak uświadomić, że w tamtym okresie psychoanaliza miała jeszcze stosunkowo niewielu wyznawców, a Freud starał
się budować przyczółki swojej nauki w różnych krajach, opierając je na konkretnych, ściśle z nim związanych osobach. Wraz z przeniesieniem Karla Abrahama, reprezentującego naukę Freuda w Niemczech, z Berlina do Olsztyna, miasto
to stało się więc na kilka lat jednym z niewielu wówczas centrów psychoanalizy
w Europie. Stwierdzenie to jest na tyle uzasadnione, że jak pokazałam powyżej,
lekarz ten w trakcie swojego olsztyńskiego okresu z sukcesem rozwijał działalność psychoanalityczną na różnych płaszczyznach: od naukowej, popularyzatorskiej, przez kliniczną, do prywatnej praktyki psychoanalitycznej.
Jest być może pewien paradoks w tym, że to właśnie w wyniku wojny
w Olsztynie znaleźli się wybitni przedstawiciele świata medycznego: Karl Abraham, Hans Liebermann, a także wspomniany wcześniej Johannes Heinrich
Schultz. Niewiele brakowało, a do tego szacownego grona dołączyłby na chwilę
sam Zygmunt Freud, którego Abraham w niekonwencjonalny sposób namawiał
do odwiedzin, pisząc: „Sądząc po najświeższych Pana pracach, być może skusi się Pan na wizytę w tym najdalszym północno-wschodnim zakątku Niemiec,
jeśli powiem, że w Olsztynie przez wiele lat mieszkał Pański kolega Kopernik.
W interesującym zamku, zbudowanym tu przez zakon rycerzy80, wciąż znajduje się po nim kilka pamiątek”81. I choć Freud ostatecznie do Olsztyna nigdy nie
przybył, jego nauka w okresie I wojny światowej zagościła tu na dobre.

Barbara Sapała, Der 1. Weltkrieg und Psychoanalyse. Allensteiner Jahre von Karl Abraham anhand
seiner Korrespondenz mit Sigmund Freud (1915–1918)
Zusammenfassung
Bereits in den ersten Monaten des 1. Weltkriegs wurde der Berliner Arzt und Psychoanalytiker
Karl Abraham, einer der Mitglieder des Geheimen Komitees und enger Freund von Sigmund Freud, nach
dem Einzug in die Armee nach Allenstein in Ostpreußen versetzt. Die erhalten gebliebene Korrespondenz
mit Sigmund Freud aus dieser Zeit liefert viele interessante Informationen über die medizinische Tätigkeit
Abrahams während des 1. Weltkriegs in Allenstein (1915 – 1918). In der psychiatrischen Abteilung, die
auf seine Bemühungen hin am dortigen Reservelazarett gegründet und durch ihn geleitet wurde, wurden
Patienten mit Kriegsneurosen mit psychoanalytischen Methoden behandelt. Im gewissen Sinne wurde
Allenstein zu einem der wenigen Zentren der Psychoanalyse in Europa. Die Briefe von Abraham vermitteln
überdies interessante Bemerkungen zu Allenstein selbst und dem Kriegsalltag in der Stadt aus der Perspektive
eines Großstädters.
Übersetzt von Barbara Sapała

Była to oczywiście nieprawda, zamek olsztyński wybudowała kapituła warmińska – red.
Abraham do Freuda, Olsztyn, 18 III 1917, s. 344. Abraham nawiązuje tu do artykułu Freuda z początku 1917 r., w którym ten porównuje się z Darwinem i Kopernikiem.
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Barbara Sapała, I World War I and psychoanalysis. Olsztyńskie years Karl Abraham in the light of his letters
to Sigmund Freud (1915–1918)
Summary
During World War I Berlin physician and psychoanalyst Karl Abraham, one of the members of the
Secret Committee centered around Sigismund Freud, after incorporation into the army was transferred from
Berlin to provincial Olsztyn, in East Prussia. The preserved correspondence with Freud of this period contains
many interesting facts about Abraham’s medical activities in Olszyna during World War I (1915–1918).
Garrison psychiatric ward founded here and run by Abraham was one of the few places in Europe, where were
the application of psychoanalytic treatment of patients with traumatic neuroses. However, Abraham’s list are
also interesting because they contain insights into Olsztyn itself and living conditions in the city during the
Great War.
Translated by Jerzy Kiełbik

Wiesław Sieradzan

CZY BERNHARD SCHMID 18721947,
OSTATNI NIEMIECKI KONSERWATOR
ZAMKU MALBORSKIEGO, BYŁ NAZISTĄ?
Słowa kluczowe:

Prusy Wschodnie, Malbork, narodowy socializm, Bernhard Schmid

Schlüsselwörter:

Ostpreussen, Marienburg, Nationalsozialismus, Bernhard Schmid

Keywords:

East Prussia, Malbork, Nazism, Bernhard Schmid

Wojska radzieckie II Frontu Białoruskiego po wkroczeniu do Prus Wschodnich zbliżały się w drugiej połowie stycznia 1945 r. w błyskawicznym tempie
do Powiśla i Pomorza Gdańskiego. Spóźniona z winy władz partyjnych ewakuacja szybko przekształciła się w paniczną ucieczkę na zachód ludności niemieckiej, ale też robotników przymusowych, a nawet jeńców. Również mieszkańcom Malborka, aż do tej pory żyjącym w miarę spokojnie i bezpiecznie
w pewnym oddaleniu od głównego teatru wojny, zaczęło zaglądać w oczy widmo klęski oraz śmierci. Zacięte walki o każdy budynek zamienionego na twierdzę zamku i miasta zakończyły się dopiero 9 marca, kiedy to załoga niemiecka
(Kampfgruppe Marienburg) wycofała się, wysadzając za sobą mosty. Miasto jako
całość doznało bardzo dużych strat. Około 65% zabudowy uległo zniszczeniu,
w tym przede wszystkim prawie w całości Stare Miasto, w pobliżu którego trwały zaciekłe walki1. Ucierpiał również w bardzo poważnym stopniu zamek, przygotowywany szczególnie w 1944 r. na wypadek bombardowań lotniczych, na
którym zniszczono dachy, sklepienia i część murów2. Zanim to się stało, licznymi pociągami pomiędzy 22 a 24 stycznia 1945 r., samochodami, konno lub pieszo mieszkańcy Malborka ruszyli w warunkach ostrej zimy w paniczną ucieczkę.
Wśród uciekinierów był również siedemdziesięciotrzyletni konserwator zam1
2

G. Fieguth, Marienburg 1945. Kampf um Stadt und Burg. Zeitzeugen – Berichte, München 1992.
M. Kilarski, Odbudowa i konserwacja zespołu zamkowego w Malborku w latach 1945–2000, Malbork 2007.
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ku malborskiego Bernhard Schmid wraz z drugą żoną Elsą Verą z domu Traeger (ur. 1904, zm. ?), którzy wyjechali w czwartek 23 stycznia 1945 r. ciężarówką
w kierunku Gdańska. Przed wojskami radzieckimi uciekali przez Gdańsk, prawdopodobnie razem z żołnierzami kompanii 2/239, do Kołobrzegu, a następnie
przez Świnoujście, Greifswald i Szlezwik-Holsztyn do niewielkiego miasta Husum (Kr. Nordfriesland). Dotarli tam po dwóch miesiącach tułaczki. Pod okupacją
brytyjską Schmid ostro krytykował fakt uczynienia z zamku malborskiego twierdzy3, próbował rozpocząć pracę na uniwersytecie w Kilonii i marzył o powrocie do ukochanego Malborka, zamku krzyżackiego oraz o pomocy w pracach
nad ich odbudową. Mało znanym faktem z ostatniego etapu życia konserwatora pruskiego są narodziny 16 marca 1946 r. w Szlezwiku córki Adelajdy i jej nagły zgon4. Były konserwator malborski zmarł niespodziewanie 11 lutego 1947 r.
Powodem śmierci, jak wynika z aktu zgonu, był nieżyt żołądka i jelit, zapalenie
płuc, zapalenie opłucnej oraz osłabienie pracy serca5.
Rozpoczynając nowy, i jak się okazało, ostatni etap swojego życia, Bernhard
Schmid musiał przejść procedurę denazyfikacyjną jako członek NSDAP od 1938 r.
Na nowe ustalenia w tym względzie oraz generalnie na temat jego stosunku od
reżimu hitlerowskiego pozwala część spuścizny po nim przechowywana obecnie
w Herder-Institut w Marburgu/Lahn. W zbiorach tej placówki naukowej przechowywany jest niezwykle cenny stuosiemdziesięciosześciostronicowy rękopiśmienny dziennik Schmida z lat wojennych (18 lutego 1942 – 13 stycznia 1945)6,
a ponadto kopie i oryginały dokumentów przedłożonych brytyjskim władzom
okupacyjnym na potrzeby postępowania denazyfikacyjnego. W zasobie Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz w Berlinie-Dahlem przechowywane
są akta, które pozwalają poznać stanowisko konserwatora malborskiego na temat planów budowy w pobliżu kompleksu zamkowego nowoczesnego ośrodka
propagandowo-szkoleniowego NSDAP7. Rzucają one nowe światło na okoliczności akcesu do wymienionej partii oraz umożliwiają ocenę stopnia zaangażowania Schmida w strukturach systemu nazistowskiego. Powyższy problem nie
był dotychczas przedmiotem szerszych badań, a jest ważny dla całościowej oceny życia i działalności Schmida8. Zachowane fotografie przedstawiają go najMarienburger Zeitung, 1971, Nr. 285, grudzień, s. 2.
Herder-Institut, Marburg 100_Schmid_2_008.
5
Marienburge Archiv Hamburg, b.s., Dokumentesammlung (dalej: DSHI).
6
R. Zacharias, Kriegsalltag 1942–1945. Aus den Tagebuchaufzeichnungen des Konservators der Marienburg
Bernhard Schmid, Westpreußen-Jahrbuch, 2001, Bd. 51, s. 75.
7
GStA PKB, XX HA, Rep. 2 II, Nr. 4184, Bd. 2, s. 175, 178 i n.
8
Powojenna literatura niemiecka, poruszająca wątki związane z Schmidem, pomijała ten problem.
Zob. E. Keyser, Bernhard Schmid (1872–1947), Zeitschrift für Ostforschung, 1952, Jg. 1, H. 4, ss. 539–542. Jedynie Rainer Zacharias zapoznał się z aktami denazyfikacyjnymi zdeponowanymi po wojnie w trudny do ustale3
4
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częściej w otoczeniu wyższych funkcjonariuszy NSDAP, których oprowadzał po
zamku malborskim. Rainer Zacharias, omawiając dziennik konserwatora malborskiego z lat wojennych, zwrócił uwagę na liczne wzmianki o spotkaniach z władzami partyjnymi prowincji i ich udział nawet w uroczystościach rodzinnych.
Życiorys Bernharda Ernsta Gustawa Schmida, urodzonego 26 września
1872 r. w Bernburgu nad Soławą w Saksonii-Anhalt, autor tego artykułu już kilkakrotnie omawiał, dodając coraz to nowe elementy, choć wydaje się, że na całościową biografię, uwzględniającą aktywność i dorobek na wszystkich polach
jego działalności, wypada jeszcze poczekać9. Źródła, jakie ocalały po II wojnie
światowej głównie w Polsce, stały się podstawą do ciekawych ustaleń w odniesieniu do jego działalności konserwatorskiej, dokonań naukowych, posiadanych
zbiorów kartograficznych oraz bibliotecznych, a także jego roli w ewangelickim
Kościele unijnym10.
W lata trzydzieste XX w. Bernhard Schmid wchodził jako postać o ugruntowanym już autorytecie naukowym, wyrażonym opublikowaniem około
stu pięćdziesięciu opracowań, oraz o ogromnym dorobku konserwatorskim.
Ten absolwent berlińskiej Wyższej Szkoły Technicznej (Technische Hochschule Charlottenburg) już od 1897 r. miał tytuł mistrza budowlanego (Baumeister,
architekt). Od 1 stycznia 1903 r., w wieku zaledwie 31 lat, zaczął pełnić urząd konserwatora zabytków Prus Zachodnich z miejscem przebywania w Malborku. Równocześnie kierował Powiatowym Urzędem Budowlanym do 31 marca 1925 r.,
nadzorując prace budowlane w Starogardzie Gdańskim i Malborku. W tym
ostatnim mieście aż do 1922 r. był współpracownikiem Conrada Steinbrechta, aby po jego przejściu na emeryturę zostać głównym konserwatorem zamku. Od 1920 r. na skutek zmiany granic zarządzał już pracami konserwatorskinia sposób w Herder-Institut w Marburgu. Na ich podstawie przedstawił w skrócie relacje konserwatora malborskiego z systemem nazistowskim. Zob. p. 5; R. Zacharias, Bernhard Schmid (1872–1947). Preußischer Landeskonservator und Baumeister der Marienburg, Das Preußenland als Forschungsaufgabe. Eine europäische Region in ihrem
geschichtlichen Bezügen. Festschrift für Udo Arnold zum 60. Geburtstag gewidmet von den Mitgliedern der Historischen Kommission für ost- und westpreußische Landesforschung, hg. v. B. Jähnig u. G. Michels, Lüneburg 2000.
9
W. Sieradzan, Bernhard Schmid (1872–1947). Księgozbiór prywatny ostatniego niemieckiego konserwatora zamku w Malborku. Próba rekonstrukcji, Malbork 2011 (tam też wcześniejsza literatura). Wciąż jeszcze nie
ukazała się drukiem praca doktorska Roberta Paszkowskiego na temat działalności konserwatorskiej Bernharda Schmida. Ogólne ujęcie tego problemu przedstawił A. Dobry, Die denkmalpflegerische Tätigkeit Bernhard
Schmids auf der Marienburg, w: Kunsthistoriker und Denkmalpfleger des Ostens. Der Beitrag zur Entwicklung des
Faches im 19. und 20. Jahrhundert, hg. v. G. Eimer u. E. Gierlich, Bonn 2007, ss. 111–117.
10
W. Sieradzan, Bernhard Schmid (1872–1947) jako członek kościoła unijnego w świetle referatu wygłoszonego na synodzie superintendentury malborskiej w 1929/1030 r., Gdański Rocznik Ewangelicki, 2011,
t. V, ss. 118–155; idem, Die Werkstatt des deutschen Denkmalpflegers Bernhard Schmid (1872–1947) in Marienburg, w: Mobilität und regionale Vernetzung zwischen Oder und Memel: eine europäische Landschaft neu zusammensetzen, Berlin 2011, ss. 195–208; idem, Zainteresowania dawną kartografią miejską Bernharda Schmida
(1872–1947) – ostatniego niemieckiego konserwatora zabytków w Malborku, w: Dawna kartografia miast, Z dziejów kartografii, t. XV, pod red. J. Ostrowskiego i P. E. Weszpińskiego, Warszawa 2011, ss. 421–428.

258

Wiesław Sieradzan

mi w okręgu zachodniopruskim prowincji Prusy Wschodnie. W czasie II wojny
światowej zasięg jego odpowiedzialności poszerzył się nawet o Poznań i okręg
Gdańsk–Prusy Zachodnie.
Większość będących w dorobku Schmida prac badawczych ma charakter
naukowy. Są one związane z konserwacją zabytków, szeroko rozumianą przeszłością Prus Wschodnich i Zachodnich. Jako znawca historii zamku malborskiego,
znakomity i ceniony przewodnik po nim, napisał też wiele prac popularnonaukowych oraz wygłaszał bardzo często odczyty. Przede wszystkim należy go uznać
za wybitnego kontynuatora prac Johannesa Heisego (1850–1899), od 27 lutego 1892 r. pierwszego konserwatora zabytków prowincji, nad sporządzeniem
katalogów zabytków poszczególnych powiatów prowincji Prusy Zachodnie
(Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Westpreussen)11. Nadmiar obowiązków oraz brak czasu nie pozwoliły mu na ukończenie wspomnianego katalogu,
a w szczególności opracowanie zabytków Malborka. Powszechnie jest uznawany za wybitnego kontynuatora prac Conrada Steinbrechta na zamku malborskim od 1922 r.12
Znaczny obszar ówczesnych wschodnich Niemiec, za który był odpowiedzialny, znalazł odzwierciedlenie w podjętych i zakończonych pracach konserwatorskich obiektów ceglanych, jak też z kamienia i drewna. W swoich licznych
pracach opisywał kościoły, ratusze, dzwony i pomniki. Wykonywał lub nadzorował prace konserwatorskie wielu obiektów, z których poza średniowiecznym gotyckim ratuszem malborskim i zamkiem krzyżackim w tym mieście,
gdzie dał się poznać jako wybitny przedstawiciel tzw. restauracji scjentystycznej (1882–1945), warto wymienić: szczyt fary w Brodnicy, maswerki i ołtarz św.
Wolfganga w kościele św. Janów w Toruniu, refektarz w zamku bierzgłowskim,
Zbrojownię Wielką w Gdańsku, obrazy kościoła farnego w Kartuzach, zamki
w Świeciu i Szymbarku, spichlerze nadwiślańskie w Grudziądzu, kościół katedralny w Kwidzynie oraz kościół w Łęgowie (wieś leżąca przy drodze z Susza do
Kisielic). W swoich pracach konserwatorskich potrafił umiejętnie prowadzić badania interdyscyplinarne, z łatwością poruszając się po polu historii sztuki, historii oraz kartografii miejskiej13.
11
Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Rosenberg, H. 12, Danzig 1906; Die Bau- und Kunstdenkmäler Pomesaniens 3, Kreis Stuhm, bearb. von B. Schmid, 13, Danzig1909; Die Bau- und Kunstdenkmäler des
Kreises Marienburg, 1, Die Städte Neuteich und Tiegenhof und die ländlichen Ortschaften, bearb. von B. Schmid,
Danzig 1919.
12
A. Dobry, op. cit., ss. 111–117.
13
O pozycji Schmida świadczy fragment nekrologu napisanego przez Ericha Keysera (1893–1968),
gdańskiego historyka, członka NSDAP, a po II wojnie światowej dyrektora Instytutu Herdera w Marburgu,
w 1952 r.: „Kto go poznał, mógł mieć wątpliwość, czy był architektem, czy historykiem. Był jednym i drugim
w jednej osobie”.
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Bogaty dorobek naukowo-konserwatorski Schmida stał się podstawą do
nadania mu przez Uniwersytet Królewiecki tytułu doktora honorowego oraz
magistra sztuk wyzwolonych w 1924 r. Jego osobisty przyjaciel, znany historyk
i germanista, profesor Albertyny Walther Ziesemer (1882–1951), potwierdził
ten fakt pismem z 25 lutego 1946 r., zwracając uwagę, iż nadanie tytułu stanowiło wyraz uznania wyjątkowych zasług Schmida na polu badań sztuki zakonu krzyżackiego, a w szczególności odbudowy zamku malborskiego14. Taki sam
tytuł doktora honorowego przyznała mu później również Wyższa Szkoła Techniczna w Gdańsku. Schmid był jedynym niehabilitowanym korespondencyjnym członkiem królewieckiego towarzystwa naukowego Königsberger Gelehrten Gesellschaft, od którego otrzymał wiele odznaczeń. Ponadto od 1923 r. był
członkiem Historische Kommission für ost- und westpreußische Landesforschung. Wielkim wyróżnieniem dla niego było postanowienie zarządu Geheimes Staatsarchiv w Berlinie, a przede wszystkim dyrektora generalnego Hansa
Bernharda von Grünberga, który w 1936 r. wystawił wniosek o przyznanie mu
profesury honorowej na Uniwersytecie Królewieckim, co otwierało przed nim
możliwość wykładania na uczelni wyższej. W nowej, nazistowskiej sytuacji politycznej zamysł ten został jednak przez kuratorium Albertyny i Królewieckie
Nadprezydium odrzucony. Podstawowy wpływ na to miały poglądy polityczne konserwatora malborskiego, który w owym czasie nie był członkiem NSDAP.
Dopiero pięć lat później, już po wstąpieniu Schmida do partii w styczniu 1938 r.,
ów wniosek rozpatrzono ponownie, a w 1942 r. ostatecznie zaakceptowano. Akt
wręczenia dyplomu miał miejsce 12 grudnia 1942 r. Podczas wojny, pomiędzy
12 stycznia 1943 r. a 18 lipca 1944 r. Schmid prowadził zajęcia na Albertynie z zakresu sztuki budowlanej zakonu krzyżackiego (Deutschordensbaukunst) dla nielicznej grupy studentek. Przynosiło mu to dużo sukcesów i dawało sporo radości15.
Materiały denazyfikacyjne, dotychczas słabo wykorzystane, rzucają nowe
światło na okoliczności wstąpienia konserwatora zamku malborskiego do partii narodowosocjalistycznej. W swoich wyjaśnieniach złożonych przed komisją
w brytyjskiej strefie okupacyjnej 18 sierpnia 1945 r. Schmid napisał, że kiedy naziści doszli do władzy, nie wstąpił od razu do ich partii. Powody były dwa: jego
ówczesne poglądy konserwatywne oraz brak akceptacji dla metod partii nazistowskiej. Jednocześnie z powodu ukończenia w 1937 r. sześćdziesięciu pięciu
lat groziło mu, zgodnie z przepisami, odejście na emeryturę. 27 sierpnia 1937 r.
Schmid otrzymał list z podziękowaniem za pracę od Adolfa Hitlera16. Jego przeDSHI_100_Schmid 3__002.
R. Zacharias, Kriegsalltag 1942–1945, s. 92.
16
DSHI_100_Schmid_7_2, s. 22d.
14
15
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łożony, prezydent rejencji – dr Paul Hoffmann (1900–1973), pragnąc odwdzięczyć się za długoletnią i owocną pracę Schmida w Malborku, zabiegał o przedłużenie jego zatrudnienia. Zamiar ten natrafił jednak na zdecydowany opór
malborskiego landrata, burmistrza dr. Fritza Lesera i kreisleitera Ericha Posta
(1900–1945). Ten ostatni określał Schmida jako starego konserwatystę, nienależącego do partii nazistowskiej. Jednak dzięki staraniom prezydenta rejencji,
jak również pruskiego ministra finansów Johannesa Popitza (stracony 2 lutego 1945 r. w Berlinie-Plötzensee za udział w spisku przeciwko Hitlerowi) udało się uzyskać przedłużenie zatrudnienia o jeden rok. Według wyjaśnień konserwatora malborskiego jesienią 1937 r. nachodził go Ortsgruppenleiter i nakłaniał
do wstąpienia do NSDAP. Schmid jednak dwukrotnie odmówił. Trzecią próbę
lokalne władze nazistowskie podjęły w styczniu 1938 r. Zaczęto go straszyć, że
w przypadku odmowy będzie musiał zapłacić odszkodowanie za ostatnie dziewięć miesięcy pracy. W tej sytuacji postanowił się zgodzić. W formularzu denazyfikacyjnym Schmid podał datę wstąpienia do NSDAP – „Januar 1938”, stąd
wniosek, że nacisk władz partyjnych okazał się skuteczny i konserwatora malborskiego uznano za członka NSDAP z dniem 1 maja 1937 r., antydatując fakt
rzeczywistej akcesji17. W swoim powojennym oświadczeniu napisał jednak, że
nie przyjął żadnej funkcji w partii18. Spośród organizacji połączonych z reżimem hitlerowskim Schmid w 1934 r. wstąpił do Nationalsozialistische Volkswohlfahrt, przy czym trudno uznać ten akces za zbytnio go obciążający, bowiem
akcja pomocowa i charytatywna zawsze była mu bliska. Po uzyskaniu profesury
honorowej w Królewcu nie wstąpił ani do NS-Lehrbund, ani do NS-Dozentenbund i nie prowadził też żadnej akcji szkoleniowej w ośrodkach NSDAP.
Za swoją działalność Schmid był wielokrotnie nagradzany. Uhonorowano
go: Królewskim Orderem Koronnym IV klasy, Krzyżem Zasługi za Pomoc Wojenną 1916 r., Złotą Odznaką za Wierną Służbę (Goldenes Treudienstzeichen).
Ponadto otrzymał nagrodę Herdera Fundacji J. W. Goethego (19 października
1941), a 26 września 1942 r. medal Goethego za Naukę i Sztukę za osiągnięcia
w zakresie badań nad zamkiem malborskim i budownictwa państwa zakonu
17
R. Zacharias, Bernhard Schmid (1872–1947), s. 704. Pogląd autora o wiarygodności tej części akt
denazyfikacyjnych Schmida należy uznać za poprawny w kontekście jego postawy, umysłowości oraz stosunku do metod partii nazistowskiej. Z drugiej jednak strony trzeba przyznać, iż perspektywa spłacenia kwoty
dziewięciu pensji nie była dla konserwatora zamku malborskiego zbyt przerażająca. Schmid zarabiał wówczas ponad 10 tys. DM rocznie i miał, jako osoba skromna i oszczędna, spore oszczędności. Przeważyła jednak
chęć kontynuowania pracy w Malborku oraz, co też było istotne, dalszego zamieszkiwania w willi służbowej
na Zamku Niskim. R. Zacharias (ibidem, s. 708) ocenia wstąpienie Schmida do NSDAP jako wybór mniejszego zła, podyktowany chęcią zachowania dotychczasowego dorobku konserwatorskiego na zamku malborskim
i ochrony go przed następcą z nadania NSDAP.
18
DSHI_100 Schmid_2_006.
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niemieckiego. Wojenny Krzyż Zasługi nadano mu 1 grudnia 1943 r. Honorowe
obywatelstwo Malborka otrzymał w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. 6 listopada 1942 r. wydano z tej okazji uroczysty bankiet w jego ulubionej restauracji
Hotel König von Preußen przy Langgasse 1, której właścicielem był jego dobry
znajomy Heinrich Schums. Dwa dni później „Der Marienburger Oratorienverein” uczcił Schmida koncertem w kapitularzu zamkowym19.
Poglądy polityczne Bernharda Schmida były nierozerwalnie związane z burzliwymi czasami, w których przyszło mu żyć i pracować. Choć urodzony poza Prusami Zachodnimi i Wschodnimi – w Saksonii-Anhalt, był potomkiem przodków,
którzy przybyli na Pomorze Gdańskie i Powiśle po pierwszym rozbiorze Polski, uważał tę ziemię za czysto niemiecką, za którą Niemcy od wieków przelewali krew i ukształtowali jej krajobraz kulturowy. Do 1918 r. był członkiem partii
konserwatywnej, a następnie w latach 1918–1933 należał do Deutschnationale
Partei. Ponadto w latach 1906–1939 przynależał do wpływowej zwłaszcza przed
I wojną światową organizacji – Deutsche Kolonialgesellschaft. Był zwolennikiem monarchii, z szacunkiem i uznaniem odnosił się do cesarza Wilhelma II,
z którym prowadził korespondencję20. Trwała ona również po abdykacji ostatniego Hohenzollerna z tronu pruskiego i niemieckiego w końcu 1918 r., przy
czym jej przedmiotem były głównie postępy prac nad restauracją zamku malborskiego. W jego świadomości silnie obecny był pogląd, typowy dla Niemców
mieszkających na tym terytorium, że na przestrzeni wieków zmysł artystyczny
i niemiecka pracowitość stworzyły tam architekturę, którą można śmiało stawiać
obok innych dzieł Rzeszy Niemieckiej. Na tym obszarze to szczególnie Malbork
i tamtejszy zamek stawał się dla Niemiec już po 1815 r. świętością narodową.
W 1920 r. pisał, że kto spaceruje po zamku, nie powinien widzieć jedynie kolorów i form lub doznawać wrażeń estetycznych, lecz szukać wskazówek, które pozwolą mu odnaleźć się w tych tak skomplikowanych politycznie czasach.
Jego zdaniem, wieże bramne napominają, że przeciwieństwa między narodami
są od dawien dawna, a Niemcy dziś, podobnie jak kiedyś ich przodkowie, muszą
odpowiadać za siebie21. Słowa te padały w momencie, kiedy plebiscyt miał rozstrzygnąć, czy Malbork będzie wschodniopruski, czy też polski.
19
R. Zacharias, Ernst von der Oelsnitz (1858–1943) in Tagebuchnotizen seines Neffen Bernhard Schmid,
w: Landesgeschichte und Familienforschung in Altpreußen. Festschrift für Reinhold Heling zum 80. Geburtstag,
hg. v. C. Becker u. R. Wenzel, Hamburg 2007, s. 277.
20
Biblioteka Główna UMK, D.797/50, R. 506.
21
B. Schmid, Ostdeutsche Monatsheften, 1920, s. 18: „Wer – – das Schloßdurchwander, wird nicht nur
Farben und Forme sehen und einen ästhetischen Genuß haben, sondern auch einen Wegweiser, um sich in
diesen politisch so trüben Zeiten zurecht zu finden. – – Darum sind die Tortürme heute mahnende Denkzeichen; sie mahn, das die noch jetzt unterledigten Nationalitätgegensätze uralt sind, und wir heute, wie damals,
für uns selber einstehen müssen”.
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Po roku 1933 Schmid nie należał do żadnej organizacji zakazanej prawem
lub która byłaby rozwiązana na mocy nowego prawa narodowosocjalistycznego. W opinii wydanej 7 grudnia 1945 r. w Husum, na prośbę pochodzącego
z mazurskiej rodziny z Mrągowa (Sensburg) byłego burmistrza Malborka Bernharda Pawelcika (1880–1970), Schmid wyraził zdecydowaną dezaprobatę wobec przeprowadzonej po dojściu Hitlera do władzy czystki na stanowiskach
komunalnych. Szczególnie w odniesieniu do dobrze znanego mu burmistrza
Malborka w latach 1919–1933, którego oddanie i zaangażowanie w pracy dla
miasta szczególnie cenił, uważał, że spotkała go ogromna niewdzięczność i nieuzasadnione zarzuty22.
Z listu do proboszcza malborskiego Konrada Willa wysłanego z Husum
25 grudnia 1946 r. oraz z materiałów denazyfikacyjnych Schmida wiemy, że przed
wybuchem wojny był on dwa razy w Polsce – w roku 1933 i 1935 i, jak pisał, był
dobrze przyjmowany23. W 1933 r. brał udział w warszawskim Międzynarodowym
Kongresie Historyków. Z kolei dwa lata później, w ramach realizacji projektu dotyczącego architektury gotyckiej, odbył wizyty naukowe w Toruniu, Włocławku,
Płocku, Warszawie, Czersku i Brześciu Kujawskim24. Obydwie wizyty w Polsce
były sfinansowane przez rejencję zachodniopruską wchodzącą wówczas w skład
Prus Wschodnich. Nie ma dowodów, aby tę drugą podróż studyjną wiązać z jakąkolwiek działalnością na rzecz przyszłego, tzn. po 1939 r., rabunku polskiego
dziedzictwa kulturowego. W czasie II wojny światowej zasięg jego odpowiedzialności, jak już wspomniano, poszerzył się o Poznań i okręg Gdańsk–Prusy Zachodnie. Obowiązki służbowe musiał realizować poprzez częste podróże do anektowanych terytoriów, podczas których udzielał fachowych rad. W publikowanych
w latach wojny sprawozdaniach z tych prac, obok rzeczowości i fachowości, dawały się jednak zauważyć narodowosocjalistyczne i nacjonalistyczne uniesienia w rodzaju „mit der Liebe zu Führer, Volk und Heimat”25. Pomimo to z dniem
1 czerwca 1941 r. Schmid przestał sprawować urząd konserwatora prowincjonalnego (Landeskonservator, Regierungsbezirk Marienwerder). Jego następcą został Erich Volmar (1887–1975). W dokumentacji denazyfikacyjnej jako
powód zwolnienia Schmid wskazywał intrygi w Gdańsku, czyli w stolicy jednostki administracyjnej, istniejącej w latach 1939–1945 jako jedna z rejencji
Okręgu Gdańsk–Prusy Zachodnie. Duże zastrzeżenia miał Schmid do podpo-

DSHI_100_Schmid_10, s. 4.
Marienburger Zeitung, 1971, Nr. 285, grudzień, s. 2.
24
DSHI_100_Schmid_2.
25
Altpreussische Forschungen, 1940, Bd. 17, s. 3; R. Zacharias, Bernhard Schmid, s. 699, p. 46.
22
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rządkowania Zarządu Odbudowy Zamku w Malborku urzędowi budowlanemu
w Kwidzynie, co nastąpiło 1 sierpnia 1941 r.26
Akces Schmida do NSDAP nie oznaczał pełnej akceptacji dla reżimu hitlerowskiego. Był on przez władze ceniony, wykorzystywany do celebracji na
zamku, a jego opinia w kwestiach konserwatorskich była brana poważnie pod
uwagę. O jego postawie, a również konieczności lawirowania w nowej rzeczywistości politycznej świadczy dyskusja wokół planu, sformułowanego na przełomie 1936 i 1937 r., wzniesienia w bezpośredniej bliskości zamku krzyżackiego tzw. NS-Ordensburg Marienburg. Trzeba przy tym stwierdzić, że sam pomysł
miał dłuższą historię. Już w drugiej połowie 1933 r. zaczęto dyskutować o wybudowaniu ośrodka wychowania narodowo-politycznego. O tej idei rozpisywała się prasa w Prusach Wschodnich i wypowiadał się na ten temat Erich Koch.
Na podstawie artykułu w „Elbinger Zeitung” z 12 grudnia 1933 r. wiemy, że na
początku rozpatrywano nawet wykorzystanie na ten cel pomieszczeń na zamku (Wysokim i Średnim), ale powstała kwestia, czy ówczesny stan obiektu byłby
dla nowej generacji kadr nazistowskich odpowiedni. Autor zadał pytanie: „Soll
aber das Lebenswerk eines Steinbrecht und eines Schmid, die Wiederherstellung,
einfach vernichtet werden?”27 Sugerował nawet wykorzystanie zabudowań na
Zamku Niskim oraz pomieszczeń w budynkach oświatowych w mieście. Schmid
w końcu grudnia 1933 r. zajął wobec tej sprawy stanowisko przeciwne. Uważał,
i jak się wydaje miał w tym poparcie władz w Kwidzynie, że zamek jako miejsce
działania państwowego ośrodka wychowawczego powinien być wykorzystywany jedynie wyjątkowo, np. tylko podczas większych uroczystości28. O jego stanowisku były poinformowane władze partyjne prowincji. W całej sprawie zaczął
przeważać czynnik przestrzenny, niezwykle istotny dla hitlerowskich uroczystości partyjno-narodowych29. Do sprawy wrócono w czerwcu 1936 r., kiedy na zaproszenie szefa organizacji partyjnej Rzeszy przybył do Malborka (13 czerwca)
architekt Heidrich. Dokonał on przeglądu terenu wokół zamku i uznał, że właściwe miejsce dla Ordensburgu NSDAP jest w pobliżu wału Plauena30.
NS-Ordensburg Marienburg miał być czwartym ośrodkiem szkoleniowym NSDAP po NS-Ordensburg Vogelsang Eifel, NS-Ordensburg Krössinsee

Zob. Marienburg Archiv Hamburg, B. Schmid, Geschichte der Marienburg 1922–1945, s. 3.
GStA PKB Berlin-Dahlem, XX HA, Rep. 2, 126. Schmid wypowiadał się również przeciwko oświetlaniu bryły zamku przez reflektory, gdyż uważał, że piękno zamku można dostrzec przede wszystkim za dnia.
28
Ibidem, s. 127.
29
Ibidem, s. 134.
30
Ibidem, s. 139. Miesiąc wcześniej Regierungs-Baurat Warnemünde opracował koncepcję zbudowania wspomnianego ośrodka pracy wychowawczej na tym terenie. Dokument przesłano do Królewca, a stamtąd do dr. Leya. Zob. ibidem, ss. 141–171.
26
27
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i NS-Ordensburg Sonthofen im Allgäu. Nad projektem pracował koloński architekt Clemens Klotz (1886–1969). Gdy Schmid został poproszony na początku 1937 r. przez nadprezydenta o pisemną opinię na temat ośrodka kształcenia
młodych kadr narodowosocjalistycznych, który planowano wznieść w pobliżu
wału Plauena, w odpowiedzi udzielonej 12 stycznia tego roku zwracał uwagę
na przeszkody techniczne, komunikacyjne, przestrzenne i kulturowe. Na wstępie swojej dłuższej opinii Schmid uznał za uzasadnione zastrzeżenia wobec tego
projektu ze strony prof. dr. Hansa Bernharda von Grünberga (1903–1975) z Królewca, kierownika tamtejszego urzędu planowania (Leiter der Landesplanungsstelle beim Oberpräsidium). Trzymając się poprawności politycznej, zaczął od
wymogów, jakie przed takimi obiektami szkoleniowymi postawił naczelnik Rzeszy (Reichleiter) Robert Ley (1890–1945). Jednym z nich była potrzeba przygotowania odpowiednio dużego terenu pod tę inwestycję. Dwa brane wówczas
pod uwagę miejsca w Malborku – teren w pobliżu ul. Lehmkaule (obecnie ul.
Warecka) oraz na północ od nasypu kolejowego – w jego opinii nie spełniały wspomnianego kryterium. Schmid, który obserwował od 1933 r. programowe i nasilające się wykorzystywanie zamku malborskiego dla celów nie tylko nacjonalistycznych (to miało miejsce już w drugiej połowie XIX w. i w pierwszych
dziesięcioleciach XX w.)31, ale narodowosocjalistycznych32, z pewnością nie akceptował planu wzniesienia NS-Ordensburgu na żadnym z wyżej wymienionych miejsc33.
Pierwszy obszar uznał za zbyt mały, a drugi za trudno dostępny od strony miasta ze względu na nasyp kolejowy, a ponadto przeszkadzający dalszemu
rozwojowi stosunkowo wąskiego parku miejskiego, założonego w latach 1912–
191434. Rozumiał, że zakłócałoby to przestrzeń po wschodniej stronie zamku,
który od początku swojego istnienia niejako panował nad okolicą, od północnej i wschodniej strony otoczony otwartą przestrzenią. Obszar od północy, nawet w czasach Schmida, miasto zdecydowało się przeznaczyć na tereny zielone

31
M. Arszyński, Idea–Pamięć–Troska. Rola zabytków w przestrzeni społecznej i formy działań na rzecz ich
zachowania od starożytności do połowy XX wieku, Malbork 2007, s. 161.
32
Ibidem, ss. 222–224; R. Zacharias, Kindheit in Marienberg 1935–1945. Prägungen vor den Fassaden der
Macht, Westpreußen-Jahrbuch, 2004, Bd. 54, s. 149 i n.
33
Jednym z zabiegów poprzedzających wybudowanie NS-Ordensburgu było ogłoszenie w 1937 r. Malborka za „Burg des Deutschen Volkes”. Zob. H. J. Borchert, Marienburger Gechichtsbuch. Daten, Ereignisse und
Namen, Frankfurt/Main 2006, s. 383.
34
Według koncepcji władz na terenie obok parku miejskiego miał powstać NS-Ordensburg oraz hotel organizacji „Kraft durch Freude” na 2 tys. łóżek. W tej sprawie w listopadzie 1937 r. przebywał w Malborku
Reichsorganisationsleiter der Deutschen Arbeitfront R. Ley. Zob. H.J. Borchert, op. cit., s. 385. Była to już druga wizyta Leya w tym mieście, gdyż 19 VI tego roku spotkał się z grupą 600 starych działaczy NSDAP – ibidem, s. 383.
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i zdaniem konserwatora zamku tak powinno pozostać35. Jednocześnie podkreślał wyjątkowość zamku pod względem historycznym i architektonicznym, któremu może tylko zaszkodzić wybudowanie w jego sąsiedztwie ośrodka szkoleniowego tak znacznej wielkości36. Sprytnie też wsparł się opinią wymienionego
dr. Roberta Leya, który opowiadał się za nowymi obiektami dla NS-Ordensburgen, w odpowiednim otoczeniu, rezygnował ze starych zamków. W konsekwencji odradzał wybudowanie ośrodka w Malborku z powodów kulturalno-historycznych i funkcjonalnych. Schmid, jako urzędnik wówczas bezpartyjny, nie był
i nie mógł być całkowicie przeciwny idei wzniesienia tego ośrodka dla około tysiąca dwustu osób. Sugerował więc, w przeciwieństwie do prof. dr. Hansa
Bernharda von Grünberga37, ostatniego rektora Albertyny, który wysuwał koncepcję Ełku, wzniesienie tego obiektu na placu na wschód od ówczesnej szosy
Marienburg – Willenberg i Braunswalde. Wiązał to z potrzebą kształtowania
świadomości młodych aktywistów NSDAP poprzez zapoznawanie ich z historią niemieckiej polityki wschodniej. W jego opinii członkowie partii mogliby
stamtąd spoglądać na Malbork, jak również na wówczas polskie Pomorze Gdańskie38. Schmid w trosce o ochronę przestrzeni zamkowej sugerował zrealizowanie projektu w innym miejscu. Stanowisko konserwatora zamku wzbudziło duże
niezadowolenie lokalnych władz partyjnych i burmistrza Malborka, ale w konsekwencji nigdy nie doszło do realizacji tego przedsięwzięcia39.
W 1941 r., na wniosek gauleitera Alberta Forstera, Schmidowi została przyznana specjalna dotacja w wysokości 10 tys. DM za zasługi. Rainer Zacharias sądził, że gauleiter zabiegał wówczas o poparcie Schmida dla budowy w Malborku
szkoły propagandowej NAPOLA, ale także o wzmocnienie swojej pozycji u Hitlera poprzez wykorzystanie autorytetu konserwatora malborskiego. Trudno jed35
GStA PKB, XX, Rep. 2, Nr. 4184, Bd. 2, s. 180: „Daher besteht hier die Möglichkeit, das Schloss so im
Landschaftsbilde zu sehen, wie es seine Erbauer gewollt hatten”.
36
Ibidem, s. 180: „Das alte wird dadurch gedrückt, das Neue nicht gehoben. Ein grösserer Neubau darf
jedenfalls nicht mehr in der Nähe der Marienburg errichtet werden; ein mehrgeschossiger Bau wäre ebenso
unerträglich, wie ein Flachbau mit sehr vielen Einzelbauten”.
37
Prof. von Grünberg w liście do wiceprezydenta prowincji dr. Hermanna Bethke (1900–1940) w ostrych
słowach stanowczo przeciwstawiał się koncepcji wzniesienia ośrodka w Malborku. Wysuwał zarzuty przestrzenno-planistyczne, ale także narodowo-polityczne: „Wir brauchen eine Burg im politischen Alltag der Nation, nicht nur Burgen, die inerhabener Einsamkeit vom Leben der Nation entrückt thronen”. Mając szerszą
wizję zagospodarowania Wschodu, poza granicami ówczesnej Rzeszy, pisał (s. 176): „Ich sehe in dieser Dingen eine viele stärkere Befestigung des Ostgedankes als in der Wendung der Blicke der jungen Generation nur
zum Korridor hin”.
38
Ibidem, 181: „Man sieht von hier auf die vom Schloss überragte Stadt Marienberg und im Westen
erchebliche wir Am Horizont (leider!) das polnische Weichselufer”. Określenie „leider!” wyrażało nieudawane
stanowisko Schmida, który nie pogodził się wewnętrznie z utratą przez Niemcy Pomorza Gdańskiego.
39
R. Zacharias, Bernhard Schmid (1872–1947), s. 707. Niestety po II wojnie światowej doszło do zabudowy blokami terenów na wschód od wału Plauena pomiędzy ul. Parkową i Warecką.
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nak przyjąć takie stanowisko za udowodnione. Praca Schmida znalazła uznanie również architekta miasta stołecznego Berlina (Generalbauinspektor für die
Reichshauptstadt) Alberta Speera. W liście z 9 lipca 1941 r. do ministra Hansa Heinricha Lammersa (1879–1962) pisał, że po powrocie z podróży do Prus
Wschodnich jesienią zeszłego roku opowiadał Führerowi o ofiarnej działalności Oberbaurata Bernharda Schmidta (sic!), który od dziesięcioleci prowadzi
odpowiedzialnie renowację zamku w Malborku w Prusach Zachodnich i który
liczy teraz 69 lat40.
Lepiej rozpoznany, ale nadal daleki od pewności ustaleń, jest problem stanowiska Schmida w konflikcie zaistniałym w parafii św. Jerzego w Malborku, jak
i w całej tamtejszej superintendenturze w okresie nazistowskim41. Akta denazyfikacyjne, pozornie nieobejmujące tej problematyki, zawierają jednak szereg interesujących faktów, których pojawienie się było konsekwencją przyjęcia przez
Schmida postawy osoby pokrzywdzonej na polu kościelnym przez reżim.
W załączniku wyjaśniającym (Explanation) do głównego formularza denazyfikacyjnego Schmid napisał, że od 1903 r. zasiadał w radzie parafialnej kościoła św. Jerzego42. Od 1910 r. należał do synodu diecezjalnego (Kreissynode),
a pięć lat później był członkiem jego gremium kierowniczego. Informacje te potwierdzają niedawno odnalezione egzemplarze gazety superintendentury malborskiej (,,Evangelisches Sonntagsblatt für den Kirchenkreis Marienburg”)
oraz blankiet zaproszenia na posiedzenie synodu diecezji, mającego się odbyć 26 września 1925 r., przechowywanego w zasobie Archiwum Państwowego
w Gdańsku43. Prawdopodobnie na tym samym spotkaniu został delegatem na
synod prowincjonalny Prus Wschodnich z siedzibą w Królewcu. Wkrótce po
wyborze na synod generalny Altpreussische Union w Berlinie jego znaczenie
w tym Kościele wzrosło jeszcze bardziej44. Dwukrotnie zabierał głos na posiedzeniach plenarnych, a jego referaty były ogłaszane drukiem. Krótko przed dojściem Hitlera do władzy został przedstawicielem ewangelickiego Kirchenbundtagu.
Dalszą aktywność Schmida zahamowały intrygi Deutsche Christen w sierpniu
1933 r., a więc przed jego wstąpieniem do partii nazistowskiej. Nie wybrano go
R. Zacharias, Ernst von der Oelsnitz, s. 279.
W. Sieradzan, Bernhard Schmid (1872–1945) jako członek kościoła unijnego, ss. 118–155.
42
DSHI_100_Schmid_2_006. Fakt ten pozwala skorygować pogląd autora niniejszego opracowania, według którego do roku 1925 Schmid nie był ojcem rodziny, a więc według ówczesnych przepisów nie miał prawa
zasiadać w kilkunastoosobowej radzie parafialnej. Zob. W. Sieradzan, Bernhard Schmid (1872–1945) jako członek
kościoła unijnego, s. 127; W. Kwiatkowska, Kancelaria Ewangelickiego Kościoła Unijnego w Prusach Zachodnich
w latach 1817–1920 i pozostałe po niej akta, Toruń 2006, s. 43. Prawdopodobnie ze względu na pozycję zawodową i wkład w życie parafialne doszło do naruszenia ogólnie obowiązujących przepisów.
43
ADEg, Evangelisches Sonntagsblatt für den Kirchenkreis Marienburg, bez sygn. Chodzi o załączone
do tego czasopisma wkładki ilustrujące życie parafialne (St. Georgen, Marienburg); APG 959_265, s. 7.
44
DSHI_100_Schmid_2_006.
40
41

Czy Bernhard Schmid (1872–1947), ostatni niemiecki konserwator...

267

już do Kirchenbundtagu, usunięto z rady parafialnej kościoła św. Jerzego, a ponadto z synodu prowincjonalnego i generalnego. Konserwator malborski uznał
po zakończeniu wojny, że przyczyną tych szykan był jego negatywny stosunek
do polityki NSDAP w Kościele ewangelickim. Ostro skrytykował też działalność
Ludwiga Müllera (1883–1945), w czasach nazistowskich faworyzowanego przez
Hitlera Reichsbischofa Niemieckiego Kościoła Ewangelickiego, który był członkiem NSDAP już od 1931 r. Uznawał jego odpowiedzialność za akcję usuwania
z organów kierowniczych Kościoła ewangelickiego wszystkich oponentów, nawet
tych, którzy przez długie lata, tak jak konserwator malborski, służyli Kościołowi45.
Podobnie jak w innych częściach Niemiec, na początku lat trzydziestych
XX w. na terenie superintendentury malborskiej za urzędowania pastora dr.
H. Möhrka, a przede wszystkim jego następcy – Waltera Treidela (1880–1956),
doszło do wyodrębnienia się dwóch grup w Kościele unijnym. Niemieccy Chrześcijanie (Deutsche Christen) spod znaku krzyża i swastyki, popierający ruch
narodowosocjalistyczny, jego plan „odjudeizowania” chrześcijaństwa oraz przyjmujący jego slogany propagandowe, byli w głębokiej opozycji do grupy zwanej Kościołem Wyznającym (Bekennende Kirche). Ci ostatni odczytywali całą
ideologię Niemieckich Chrześcijan jako sprzeczną z Ewangelią. Jak wspominają Emma Wolf i Rainer Zacharias, pierwotnie, pomimo brutalnych nacisków
i ekscesów Hitlerjugend i NSDAP, obydwa odłamy wspólnie korzystały z kościoła św. Jerzego (obecnie pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy) w Malborku.
Na przełomie 1934 i 1935 r. doszło do zerwania, a przedstawiciele Bekennende Kirche zostali wypędzeni z kościoła parafialnego i zmuszeni do korzystania
z baraku przy Goldener Ring (obecnie ul. H. Sienkiewicza). Opieką otoczył ich
pastor Ernst Passauer, organistą był Julius Frühbrodt, prześladowany wraz z rodziną przez NSDAP. Jednakże później nastąpiło pewne zbliżenie obu grup, co
było spowodowane rozumną refleksją niektórych członków Deutsche Christen
nad rzeczywistymi planami i skutkami działań nazistów. Dotychczasowe kontrowersje ucichły po wybuchu wojny w 1939 r. W podobny sposób przeprowadził ocenę sytuacji w superintendenturze malborskiej H. Neumeyer, który określiwszy pastora Treidela jako zwolennika Deutsche Christen, zwracał uwagę na
stosunkowo znośny układ wzajemnych odniesień pomiędzy tymi ostatnimi
a zwolennikami Bekennende Kirche. Rada parafialna kościoła św. Jerzego
odzwierciedlała stanowisko superintendenta. Warto podkreślić, że powodem
chwilowego zakazu spotykania się w kościele grupy Bekennende Kirche była
modlitwa za Żydów odmówiona przez pomocniczego pastora Sporledera podczas nabożeństwa sylwestrowego w 1938 r. oraz fakt, że w Malborku, podobnie
45
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jak w Elblągu, zwolennicy Bekennende Kirche istnieli i działali bez większych
utrudnień ze strony władz kościelnych.
Jakie stanowisko zajął w tym sporze Bernhard Schmid? Pewne światło na
ten problem rzucają przede wszystkim źródła będące spuścizną po konserwatorze malborskim przechowywane w Herder-Institut w Marburgu. W świetle materiałów z postępowania denazyfikacyjnego w angielskiej strefie okupacyjnej
z 1946 r. Schmid jawi się jako przeciwnik destruktywnej ingerencji nazistów
w sprawy religijne Kościoła unijnego. Twierdził, że jako osoba bezpartyjna został wówczas w wyniku intryg członków Deutsche Christen usunięty z gremiów
lokalnych i prowincjonalnych Kościoła unijnego. Wspominał też, że wcześniej
był członkiem Positive Union, czyli nurtu antyliberalnego, konserwatywnego,
zbliżonego do grupy zwanej Konfessionellen. Przed 1919 r. większość konsystorzy była opanowana przez zwolenników Positive Union, na co wpływ miało niewątpliwie wsparcie i protekcja cesarza Wilhelma II.
Ważną kwestią jest również relacja pomiędzy superindentem Treidelem,
popierającym Deutsche Christen, a Schmidem. Dzienniki Schmida z lat wojny nie są najlepszym źródłem, m.in. również z uwagi na ich dosyć sprawozdawczy charakter, pozbawiony szerszych ocen. Także relacje wspomnianych E. Wolf
i R. Zachariasa w odniesieniu do urzędowania Treidela nie są zbyt obszerne.
Więcej mówią o postawie pastora Eugena Waldemara Gayka (1882–1945), zajmującego stanowisko drugiego wikarego przy kościele św. Jerzego. Po początkowym wspieraniu grupy Deutsche Christen zaczął się on wypowiadać, zwłaszcza
podczas godzin biblijnych i nauk konfirmacyjnych, przeciwko nim. W związku z tym był wielokrotnie przesłuchiwany przez gestapo. Niewątpliwe jest jedynie to, że do superintendenta Schmid odnosił się z szacunkiem i wysoko cenił
oraz poddawał przemyśleniom jego kazania. Ponadto warto wspomnieć, że proboszcz Treidel w kościele zamkowym udzielił ślubu Schmidowi i Verze Traeger
18 grudnia 1943 r. O ówczesnych dobrych relacjach Schmida z miejscowym kreisleiterem NSDAP Albertem Dittmannem świadczy fakt, że to on był świadkiem
tego aktu46. Wydaje się, że Schmid był zadowolony, że podział w parafii św. Jerzego w drugiej połowy lat trzydziestych i podczas wojny uległ złagodzeniu.
Metody partii hitlerowskiej oraz chęć zbudowania obok zamku krzyżackiego wspomnianego centrum szkoleniowego dla młodych kadr NSDAP mogły
się kłócić z w dużej mierze konserwatywno-narodowymi poglądami Schmida,
ale jak podkreślił T. Torbus, nawet Schmid ulegał w pewnym stopniu oddziaływaniu szowinizmu władzy narodowosocjalistycznej. Trudno jednak dokonywać
46
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szerszych generalizacji w tej materii. Omówiony przez niemieckiego historyka
Zachariasa dziennik Schmida zawiera liczne wzmianki o częstych jego kontaktach z wysokimi urzędnikami administracji i NSDAP. Nie były to jedynie kurtuazyjne oprowadzania po zamku malborskim (Hitler, Forster, Schwarz), ale częste uroczystości i narady, w których brał udział.
Powstaje pytanie, jakim człowiekiem był Bernhard Schmid? Na podstawie wspomnień jego znajomych można stwierdzić, że był bardzo poważny, pełen charyzmy, niekiedy nieprzystępny. W życiu społecznym stronił od ludzi, był
jakby z innego świata. Postawa w życiu społecznym i zawodowym, ciężka, ale
też owocna praca tworzyły jego autorytet, który chyba nieco ludzi onieśmielał.
W kontaktach z podwładnymi dawało się odczuć dystans i powściągliwość. Jego
sądy oceniano nieraz jako szczere aż do szorstkości. Wybitny historyk gdański
– Erich Keyser, oceniający Schmida w sposób obiektywny, twierdził, że był to typowy pruski urzędnik, wyrosły w rodzinie o silnych związkach z armią47. Zdaniem Zachariasa wobec podległych sobie współpracowników był jednocześnie
surowy i troskliwy, ponieważ czuł się za nich odpowiedzialny. Z drugiej jednak
strony, czytając jego dziennik, można poznać jego łagodniejsze rysy. Był wzruszony przywiązaniem swoich podwładnych i obecny także na ich drodze życia.
Z przyjaciółmi, o kontakty z którymi bardzo dbał, siadywał chętnie i często przy
winie48. W przezwyciężaniu życiowych trudności pomagała mu wiara, wyznania
ewangelickiego. Wierzył głęboko już od dzieciństwa i wczesnej młodości. Przez
długie lata działał w gremiach kościelnych aż do momentu, kiedy w 1933 r. doszły do władzy nowe siły.
Próbując dokonać końcowej oceny postępowania Schmida w czasach nazizmu
i odpowiedzieć na pytanie postawione w tytule artykułu, warto dla pewnego tła porównawczego poświęcić kilka zdań o postawie wymienionego wyżej Walthera Ziesemera, od 1911 r. wykładającego na Uniwersytecie Królewieckim filologię germańską. Łączyła ich wieloletnia przyjaźń, praca na uniwersytecie, członkostwo
w Königsberger Gelehrten Gesellschaft, w części podobne zainteresowania dotyczące zakonu krzyżackiego oraz konieczność zajęcia stanowiska wobec polityki nazistów. Ziesemer założył w 1925 r. Institut für Heimatforschung, który zajmował się badaniami regionalnymi w Prusach Wschodnich i Zachodnich49.
W przeciwieństwie do Schmida nigdy nie był członkiem NSDAP. Od 1 lipca 1933 r.
należał do NS-Lehrerbundes. Jednak już 15 marca 1940 r. z niewyjaśnionych poE. Keyser, op. cit., s. 540 i n.
R. Zacharias, Kriegsalltag 1942–1945, s. 77.
49
E. Reimann, Ziesemer, Walther, w: Altpreußische Biographie, hg. v. K. Forstreuter u. F. Gause, Bd. II,
Lf. 7, Marburg/Lahn 1967, s. 840 i n.
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wodów wystąpił z tej organizacji50. Mimo to trudno tego wybitnego germanistę
i znakomitego wydawcę źródeł państwa zakonu krzyżackiego w Prusach uznać
za człowieka tak mocno pochłoniętego nauką, że niedostrzegającego nazizmu.
Wprost przeciwnie, jego przypadek jest dowodem na to, że osoby nieposiadające legitymacji partyjnej mogły reprezentować postawy bardziej skompromitowane niż
reprezentowane przez konserwatora malborskiego. Ziesemer podpisał np. apel wyborczy 70 uczonych niemieckich zatytułowany „Deutsche Wissenschaftler hinter Adolf Hitler” zamieszczony w gazecie „Völkischer Beobachter”. W 1937 r. brał
udział w pracach komisji „Verdeutschung fremdsprachiger Orts-namen in Ostpreußen”. Oprócz niego w komisji znaleźli się także: slawista Meyer (Königsberg), lektor Falkenhayn (znawca stosunków litewsko-pruskich) oraz Max Hein,
dyrektor archiwum królewieckiego, znawca dokumentów krzyżackich i pruskich. Działając na zlecenie gauleitera Erich Kocha, doprowadzili oni do zmiany
około 70% historycznych nazw miejscowości, rzek, lasów itd. na Mazurach51. Nie
do końca udokumentowane są jego związki od 1938 r. z SS-Ahnenerbe, zbrodniczą organizacją „wsławioną” m.in. grabieżą dziedzictwa kulturowego i naukowego na obszarach okupowanych przez III Rzeszę. Społeczność akademicka
Królewca zapamiętała go również z antysemickiego i rasistowskiego wykładu
wygłoszonego 17 stycznia 1939 r. w Starej Auli.
Obu badaczy łączy jeszcze jedno: utrata warsztatu badawczego na skutek
II wojny światowej i związany z tym ból. Schmid znalazł się w Husum praktycznie bez bazy badawczej, w skład której wchodziły tysiące książek (własne, odziedziczone po ojcu Gustawie i wuju Ernście von der Oelsnitzu), notatek i źródeł52.
Z kolei Ziesemer przez prawie dwadzieścia pięć lat wraz z licznym gronem współpracowników prowadził w Królewcu badania nad swoją główną pracą – słownikiem dialektu pruskiego (Preußisches Wörterbuch)53. Niestety pracy tej nie ukoń50
J. Peters, Walther Ziesemer (1882–1951), w: Die Albertus-Universität zu Königsberg und ihre Professoren. Aus
Anlaß der Gründung der Albertus-Universität vor 450 Jahren, hg. v. D. Rauschning u. D. v. Nerée, Berlin 1994, s. 204.
51
A. Kossert, Grenzlandpolitik und Forschung an der Peripherie des Reiches. Das ostpreussische Masuren
1919–1945, Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 2003, 2, s. 138.
52
Marienberg Zeitung, 1971 Nr 285, grudzień, s. 2: „Man muß Verluste in Würde zu tragen wissen.
Matth. 19,21 – trozdem ist es verständlich, wenn man es versucht, Verlorenes wiederzugewinnen, um seinen
Geist nützlich zu beschäftigen”. Schmid miał nadzieję odzyskać swoje dobra osobiste, a przede wszystkim
książki pozostawione w Malborku.
53
Schmid w 1935 i 1938 r. otrzymał pierwsze zeszyty słownika Preußisches Wörterbuch. Autorowi udało się odnaleźć te zeszyty w Bibliotece Katedry Filologii Germańskiej UMK (depozyt w Bibliotece Głównej
UMK, sygn. J/5625, J/5625). Zostały one starannie oprawione i oznaczone superekslibrisem Schmida. Znajomość konserwatora malborskiego i wymienionego profesora królewieckiego miała dłuższą historię. Razem
mieszkali w Malborku na początku XX w. W mieście tym od 1895 r. pracował ojciec Ziesemera – Johannes,
nauczyciel w seminarium nauczycielskim, wcześniej czynny w seminarium w Lubawie. Zob. J. Peters, op. cit.,
s. 203. Zdaniem Zachariasa utrzymywał on ścisłe kontakty zarówno z C. Steinbrechtem, jak i z B. Schmidem
(R. Zacharias, Bernhard Schmid, s. 704). Podczas późniejszych pobytów w Królewcu konserwator malborski
często spotykał się z wybitnym znawcą historii i literatury niemieckiej.
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czył. Wprawdzie w 1935 r. rozpoczął druk dzieła, ale do końca wojny ukazało się
tylko półtora tomu do litery „F” (całość planowana była na osiem tomów). Kiedy
front wschodni zbliżał się do Prus, Ziesemer polecił spakować archiwum słownika do stu dwudziestu dwóch skrzyń. Archiwum znalazło się w placówce przejściowej Akademii Pruskiej w majątku niedaleko Prenzlau w Brandenburgii (powiat Uckermark). Jednakże cały zbiór, liczący około 1 mln fiszek, uległ zniszczeniu
w ostatnich dniach wojny podczas ostrzału artyleryjskiego54.
Bernhard Schmid, rozliczając się po wojnie ze swojego członkostwa w NSDAP,
przyjął postawę osoby w pewien sposób pokrzywdzonej przez system nazistowski.
Zwracał uwagę na fakt niejako wymuszonego członkostwa i doznanych represji na niwie Kościoła ewangelickiego. Jednocześnie akcentował swoją prawie
pięćdziesięcioletnią pracę na rzecz zamku, miasta Malborka i tej części Niemiec. Z formalnego punktu widzenia był nazistą, gdyż w 1938 r. został członkiem NSDAP. Rainar Zacharias słusznie zwrócił uwagę na jego nacjonalistyczną i militarystyczną umysłowość wynikającą z pochodzenia społecznego55. Jego
koncesje na rzecz reżimu nie oznaczały jednak pełnej akceptacji polityki i metod
partii nazistowskiej. Chwilami mógł się wewnętrznie wahać pomiędzy skłonnością do nazizmu a z drugiej strony chęcią jego przezwyciężenia. Szkoda, że
nie zachowały się jego dzienniki z lat trzydziestych oraz z pierwszych lat wojny.
Nie ma też pewności, czy kiedykolwiek istniały, chociaż konserwator malborski miał zwyczaj dokumentowania swojego niezwykle aktywnego życia, poza
innymi, także w tej formie. Gdyby były do dyspozycji, być może pozwoliłyby
z większą dozą prawdopodobieństwa opisać jego postawę. Trzeba też pamiętać, że
czasy III Rzeszy to końcowy okres życia Schmida. Chcąc dalej służyć zamkowi
i zabytkom prowincji, dokonał wyboru politycznego i moralnego, którego po
wojnie z pewnością żałował. Czy uważał to za swój największy błąd życiowy?
Wypada sądzić, że trudności powojenne, konieczność rozpoczęcia życia niejako
od początku na drugim krańcu Niemiec, w brytyjskiej strefie okupacyjnej, nie
do końca były korzystnym czasem do dokonania całościowej oceny i przewartościowań moralnych. Uwaga ta dotyczy również innych osób z kręgów intelektualnych i uniwersyteckich Prus Wschodnich. Schmid z pewnością nadal pozostawał niemieckim konserwatystą o nastawieniu nacjonalistycznym, do którego
powoli zaczęła docierać świadomość bezpowrotnej utraty niemieckiego Wscho-
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du i tego wszystkiego, czemu poświęcił całe swoje dorosłe życie56. Słysząc z ust
przesiedleńców lub wiedząc z korespondencji z ks. Konradem Willym o stratach w Malborku, nie mógł się pogodzić zwłaszcza z uczynieniem przez władze
i Wehrmacht twierdzy z zamku malborskiego, której broniono kosztem zagłady
dorobku niemieckich konserwatorów57. Potrafił zapewne wskazać też głównego winowajcę zaistniałej sytuacji. Był nim system, do którego w pewnej drobnej
części należał, ale z którym jego mentalność polityczna, a przede wszystkim głęboka wiara ewangelicka, nie pozwalała mu się całkowicie identyfikować.

Il. 1 Bernhard Schmid (1872–1947), około 1943 r.
Źródło: DSHI_Schmid_100_08–5.

56
R. Zacharias, Bernhard Schmid (1872–1947). Preußischer Landeskonservator, s. 713 i n. Świadectwem
tej świadomości jest fragment jego listu: „Darum soll keine Klage über unsere Lippen kommen. Das Schicksal
der Marienburg ist verknüpft mit der geistigen Höhe Deutschlands und seinem Untergang. Wenn Deutschland
einst wiederersteht, wird ihm die Marienburg folgen”.
57
Marienburg-Archiv Hamburg, b.s., Kopia listu budowniczego w Stuttgarcie z 10 IV 1946 r.:
„Es war Wahnsinn die Marienberg zur Festung zu machen, nicht dafür haben wir sie, mit Schön und Steinbrecht wiederaufgebaut”.
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Il. 2 Obóz namiotowy gdańskiego Hitlerjugend na południe od Malborka nad Nogatem. Mniej więcej w miejscu postulowanej przez B. Schmida lokalizacji NS-Ordensburgu. Lata trzydzieste XX w.
Źródło: Biblioteka Narodowa w Warszawie, J. F. 17112/II–7.

Il. 3 B. Schmid oprowadza po zamku malborskim
skarbnika NSDAP F. X. Schwarza, 1942 r.
Źródło: DSHI_100_Schmid.
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Il. 4 B. Schmid oprowadza A. Hitlera i adm. Horthy’ego, 1941 r.
Źródło: R. Rząd, Zamek w Malborku 1882–1945.
Dni powszednie odbudowy, Malbork 2002, s. 205.

Il. 5 H. Göring z wizytą w Malborku, 1933 (?).
Źródło: Biblioteka Narodowa w Warszawie, J. F.
17115/II–7.

Il. 6 Kościół i cmentarz św. Jerzego w Malborku
w latach trzydziestych XX w.
Źródło: Biblioteka Narodowa w Warszawie,
J. F. 17089/II–7.
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Wiesław Sieradzan, War Bernhard Schmid (1872–1947), der letzte deutsche Konservator der Burg
von Marienburg, ein Nazi?
Zusammenfassung
Gegenstand des Artikels sind die politischen Ansichten von Bernhard Schmid, dem großen deutschen
Konservator, Architekten und Kunsthistoriker, die untrennbar mit den stürmischen Zeiten verbunden sind,
in denen er leben und arbeiten musste. Als Nachkomme von Vorfahren, die nach der ersten Teilung Polens
nach Pommerellen und Powiśle gekommen waren, hielt er diese Gebiete für rein deutsches Land, für die
Deutsche seit Jahrhunderten ihr Blut vergossen hatten. Bis 1918 war er Mitglied einer konservativen Partei,
in den Jahren 1918–1933 der Deutschnationalen Partei. Sein erzwungener Beitritt zur NSDAP im Jahr 1937
bedeutete keine volle Akzeptanz des Hitlerregimes. Auf der Grundlage von Entnazifizierungsurkunden und
anderen Quellen kam der Autor zu der Schlussfolgerung, dass die Methoden der Nazipartei sowie die Absicht,
neben der Ordensritterburg ein Schulungszentrum für junge NSDAP-Kader zu bauen, in hohem Maße im
Widerspruch zu seinen konservativ-nationalen Ansichten stand, aber selbst B. Schmid unterlag zu einem
gewissen Grad der Wirkung des Chauvinismus der nationalsozialistischen Obrigkeit. Andererseits offenbart
Bernhard Schmid sich als Gegner der destruktiven Einmischung der Nationalsozialisten in die religiösen
Angelegenheiten der unierten Kirche. Noch als Parteiloser wurde er infolge von Intrigen von Marienburger
Mitgliedern der „Deutschen Christen“ von den Arbeiten der Diözesansynode abgezogen und bei den Wahlen
der Vertreter zum „Deutschen Evangelischen Kirchenbundtag“ übergangen. Die örtlichen Nationalsozialisten
hielten ihn für einen alten Konservativen, der früher Mitglied der „Positiven Union“ gewesen war, also einer
antiliberalen, konservativen Strömung, die der „Konfessionellen“ genannten Gruppe nahestand.
Übersetzt von Christiane Schultheiss
Wiesław Sieradzan, Was Bernhard Schmid (1872–1947), the last German conservator of Malbork
Castle, a Nazi?
Summary
In the article are the political views of the great German Bernhard Schmid conservator, architect
and art historian, who were inextricably linked with the turbulent times in which he lived and worked. As
a descendant of ancestors who came to Pomerania and Powiśle aer the partition of Poland, he considered
these lands as purely German, for which Germany shed their blood for centuries. Until the year 1918 he was
a member of the Conservative Party, and in the years 1918–1933 to Deutschnationale Partei. His was forced
to adhere to the Nazi Party, which took place in 1937. Did not mean full acceptance of Hitler’s regime. On the
basis of the denazifikation files and other sources, the author was able to come to the final conclusion that the
methods of the Nazi party and the desire to build next to the castle of the Teutonic a training center for young
talent NSDAP quarreled largely with his conservative-nationalist views, but even and Schmid underwent a
certain degree of influence of Nazi power chauvinism. On the other hand, Bernhard Schmid is seen as an
opponent of the Nazis destructive interference in the religious affairs of the church. Even as a non-party
person was removed from the work of the diocesan synod and omitted in the election of representatives to
the “Deutsche Evangelische Kirchenbundtag” as a result of the intrigues of Malbork members of the “Deutsche
Christen”. Local Nazis considered him to be an old conservative, who was previously a member of the “Positive
Union”, antiliberal mainstream, conservative, similar to a group called “Konfessionellen”.
Translated by Jerzy Kiełbik
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OSTROŁĘKA BEZ ŻYDÓW  KWESTIA ŻYDOWSKA
W POWIECIE OSTROŁĘCKIM
PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ*
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Wprowadzenie
W 2008 r. polska opinia publiczna zawrzała po raz wtóry za sprawą Jana
Tomasza Grossa. Do szerokich kręgów społecznych, a zwłaszcza młodego pokolenia, dotarła myśl, że znany pogrom kielecki nie był jedyną skazą na Polakach
w ich stosunku do ocalałych po Holokauście Żydów. I jakkolwiek pojawiły się
opinie o Grossie jako „wampirze polskiej historiografii”1, to przecież nie można
już było pomijać milczeniem krzywd, jakich doznali Żydzi w powojennej Polsce.
Inną sprawą pozostawał natomiast fakt, że od lat trwały starania środowisk żydowskich o odzyskiwanie niektórych nieruchomości, jak i rzetelne badania historyczne naświetlające zbrodnie na ludności żydowskiej.
Celem niniejszej pracy jest ukazanie sytuacji ludności żydowskiej, czy raczej „kwestii żydowskiej”, w powiecie ostrołęckim już po przeprowadzonej przez
władze hitlerowskie eksterminacji. Szczegółowe cele sprowadziły się do zbada-

*
Ostrołęka bez Żydów – to nawiązanie do tytułu rozdz. XVI Księgi Żydów ostrołęckich, tłum. A. Ćwiakowska, Z. Drezner, Sz. Raczyńska, przedmowa J. Gołota, wyd. II, Ostrołęka–Tel Awiw 2002, ss. 475–486. Wydanie
z 1963 r., pod red. I. Iwri, powstało w języku hebrajskim (Sefer Kehilat Ostrolenka) i jidysz (Buch fun Ostrolenker
Kehila), niektóre teksty w obu językach.
1
O samej książce Grossa, jak i debacie publicznej wokół niej z udziałem najwyższych władz państwowych i kościelnych, zob. F. Tych, Wokół książki Jana Tomasza Grossa „Strach”, Kwartalnik Historii Żydów, 2008,
nr 1 (225), ss. 89–93.
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nia losu „ocalonych z Zagłady”, którzy powrócili po 1944/1945 r. w rodzinne
strony, jak też odpowiedzi na pytanie: Co się stało z nieruchomościami, które
należały do ostrołęckich Żydów, po ich „wywłaszczeniu” przez Niemców?
Przyczyną podjęcia tego tematu jest „biała plama” w tym zakresie – mimo
że zbadano już dzieje ostrołęckich Żydów w okresie międzywojennym, jak
i podczas Holokaustu2, a ostatnio ukazała się praca zajmująca się ich najstarszymi dziejami3. W publikacjach odnoszących się do dziejów Ostrołęki po wojnie4 „kwestii żydowskiej” poświęcona była relacja Marka Rakowskiego z 1958 r.5,
gdy jeszcze nie było możliwości naświetlenia pełnej i tragicznej sytuacji Żydów
w powojennej Polsce.
Najważniejsze, jak się okazało, źródła do podjętego tematu odnaleziono
w archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego, głównie w zespole akt Relacje z czasu Zagłady. Relacje te, składane przed Wojewódzką Żydowską Komisją Historyczną w Białymstoku w 1946 r. (Żydzi z powiatu ostrołęckiego, ale także z Łomży i Ostrowi zwykle przenosili się do Białegostoku, dużego powojennego skupiska żydowskiego) odnoszą się nie tylko do samego okresu Holokaustu, ale i pierwszych miesięcy powojennych. Interesujące materiały w Archiwum
Akt Nowych zespołu akt Ministerstwa Administracji Publicznej nie zawierają
jednak spraw „mienia opuszczonego” czy „nieruchomości cmentarnych” z powiatu ostrołęckiego. Niestety, ciągle niekompletny, w dodatku zmieniający się
i zawierający błędy, inwentarz archiwum Instytutu Pamięci Narodowej uniemożliwia historykowi „z zewnątrz” pełne zbadanie podjętego zagadnienia.
Z cenniejszych materiałów IPN wykorzystano dokumenty odnoszące się do
podziemia zbrojnego odpowiedzialnego za mordy na cywilnych Żydach oraz do
procesów sądowych osób oskarżonych o zbrodnie w czasie wojny. Również nie
w pełni satysfakcjonujące materiały odnaleziono w terenowych jednostkach Archiwum Państwowego m.st. Warszawy: Ekspozytury w Milanówku i Oddziału
w Pułtusku; okazało się, że nawet „poufne” i „tajne” dokumenty milczą w „kwestii żydowskiej”. Podobnie wygląda sprawa z materiałami znajdującymi się na
miejscu – w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków Delegaturze w Ostrołęce. Lukę w tej materii w pewnym stopniu wypełniają wywiady ze świadkami wydarzeń oraz badania porównawcze – zarówno z sąsiednimi terenami, jak i wcześniejszą historią powiatu ostrołęckiego.
2
M. Grynberg, Żydzi w rejencji ciechanowskiej 1939–1942, Warszawa 1984; J. Gołota, Losy Żydów ostrołęckich w czasie II wojny światowej, Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego, 1999, nr 3 (187), ss. 23–35;
idem, Ostrołęka. Miasto i powiat w okresie międzywojennym, Ostrołęka 2000; J. Szczepański, Społeczność żydowska Mazowsza w XIX–XX wieku, Pułtusk 2005.
3
J. Mironczuk, Żydzi w powiecie ostrołęckim do I wojny światowej, Ostrołęka 2011.
4
W tej materii por. J. Kijowski, Dzieje Ostrołęki 1944–2000, Ostrołęka 2002.
5
Księgi Żydów ostrołęckich, ss. 475–486.
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Ludzie
W Ostrołęce według spisu powszechnego z 1921 r. obok 5754 katolików
mieszkało 3352 Żydów (mniejsza liczba deklarowała narodowość żydowską),
a w całym powiecie było ich 6631; w następnych latach, mimo spadku odsetka
ludności żydowskiej w Ostrołęce, w liczbach bezwzględnych następował przyrost: w 1931 r. było to 4291 osób, w 1939 r. – około 49006. Po zajęciu miasta przez
Niemców 9 września 1939 r. sytuacja Żydów zmieniła się diametralnie. 4 października 1939 r., na polecenie władz okupacyjnych, Żydzi opuścili miasto i udali się w stronę Łomży, część ku Ostrowi Mazowieckiej7, pod okupację radziecką,
a potem dalej, w głąb utworzonej przez ZSRR tzw. Zachodniej Białorusi. Później,
po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej, „przejęci” przez hitlerowców, zostali
skierowani do gett (najwięcej Żydów ostrołęckich przebywało w gettach w Wilnie i Słonimiu, z których większość została wymordowana w listopadzie 1941 r.),
a następnie do obozów zagłady, przeważnie do Treblinki8.
Spośród Żydów ostrołęckich około 150 udało się przeżyć okres Holokaustu – ocaleli głównie na terenie ZSRR, jedynie około 20 osób przetrwało w okupowanej Polsce9. Wiosną 1944 r. kilkanaście osób zostało zamordowanych przez
uzbrojone grupy Polaków10. Nie odnaleziono jednak materiałów świadczących
o postępowaniu sądowym wobec winnych wskazanych zbrodni na terenie powiatu ostrołęckiego, jak to miało miejsce np. w sąsiednim regionie łomżyńskim11. Na przeciwległym brzegu znalazło się kilkunastu Żydów ostrołęckich,
którzy przetrwali dzięki heroicznej postawie innych Polaków12.
6–7
Pierwszy powszechny spis Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 1921 roku. Mieszkania. Ludność.
Stosunki zawodowe. Województwo białostockie, Główny Urząd Statystyczny, t. XIX, Warszawa 1927, ss. 36–39;
J. Gołota, Tło historyczne i społeczno-gospodarcze, w: Księgi Żydów ostrołęckich, od powstania gminy żydowskiej
do Holocaustu, Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego (dalej: Zeszyty Naukowe OTN),
2002, s. 195; J. J. Milewski, Stosunki polsko-żydowskie w Ostrołęckiem i Łomżyńskiem w latach trzydziestych
i w czasie II wojny światowej, Zeszyty Naukowe OTN, 2002, s. 164.
8
Z. Niedziałkowska, Ostrołęka. Dzieje miasta, Ostrołęka 2002, s. 293.
9
J. Gołota, Losy Żydów ostrołęckich.
10
Księga Żydów ostrołęckich. Suplement – Żydzi ostrołęccy w Związku Sowieckim podczas II wojny światowej, Ostrołęka–Tel Awiw 2004, s. 20.
11
Księga Żydów ostrołęckich, s. 340 (mowa łącznie o 16 Żydach zamordowanych w lasach między Łomżą i Ostrołęką), s. 390; T. Grzybowski, Relacja z udziału organów Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej
w walce o utrwalenie władzy ludowej na terenie pow. Ostrołęka, Warszawa, 30 IV 1977 r. (mps). Opracowanie to
podaje brutalne szczegóły, np. sposób zamordowania Icka Nagórnego, którego wcześniej ukrywał jeden z gospodarzy we wsi Siemiątkowo w gminie Troszyn, potwierdza także wzmiankowany w Księdze Żydów ostrołęckich fakt mordu na kilkunastu Żydach na bagnach, około 1 km od wsi Podosie w gminie Miastkowo, w miejscu zwanym przez miejscową ludność „Madagaskar”.
12
Poza głośną później sprawą Jedwabnego (K. Persak, Akta procesu z 1949 roku dwudziestu dwóch
oskarżonych o udział w zbrodni na ludności żydowskiej w Jedwabnem, w: Wokół Jedwabnego, pod red. P. Machcewicza i K. Persaka, t. 2: Dokumenty, Warszawa 2002, ss. 415–712), Sąd Okręgowy w Łomży prowadził także inne
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Wśród ocalałych w Polsce znaleźli się Żydzi ukrywający się w najbliższej
okolicy, we wsiach i lasach między Ostrołęką a Łomżą. Ostrołęczanin Abraham
Śniadowicz w 1946 r. złożył dość obszerną i interesującą „Relację z czasów zagłady”. Początek relacji Śniadowicza odnosi się do wybuchu wojny: „Na początku wojny polsko-niemieckiej w 1939 r., od razu 1-go dnia, zrobiło się w naszym
miasteczku, w Ostrołęce, prawdziwe piekło: dzieci potraciły swoje matki, kobiety
– mężów, ludzie biegali jakby poszaleli. Już w niedzielę [3 września – J.M.] chłopi rabowali żydowski majątek, choć przecież żyło się razem i pracowało przez
dziesięciolecia”13. Przeważająca część relacji dotyczy okresu okupacji. Śniadowicz po wysiedleniu Żydów z Ostrołęki przebywał w Drogoszewie (około 10 km
od Ostrołęki, pod okupacją radziecką), a następnie po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej w getcie w Miastkowie (było tam 370 Żydów, Judenratem kierował brat Abrahama, Lejb Śniadowicz). Po likwidacji getta 2 listopada 1942 r.
sprawy – Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku (dalej: IPN Bi), sygn. 407/88/2/CD (Akta Prokuratora Sądu Okręgowego w Łomży ws. Jamiołkowski Stanisław s. Jana, ur. 31 III 1913, za udział w ujmowaniu
partyzantów, 1948–1954), k. 2, Sprawozdanie plutonowego Tadeusza Struka z II Komisariatu Milicji Obywatelskiej w Białymstoku z 19 II 1948 r.: „W roku 1941 po wkroczeniu okupanta na tereny Polskie, mieszkaniec wsi
Perki Bujenki gm. Sokoły pow. Wysoko-Mazowiecki Obywatel Jamiołkowski Stanisław pod namową mieszkańca Sokół Ob. Janeczko Józefa, wstąpił w szeregi Policji Niemieckiej, »Hilf Düst«. Po upływie miesiąca czasu,
po podpisaniu zobowiązania wspomniany Jamiołkowski otrzymał broń długą (karabin) i od tego czasu wraz
z policją niemiecką począł jeździć po akcjach i łapankach, maltretując Obywateli bez wyjątku na wyznanie
i narodowość. W m-cu listopadzie roku 1942, w czasie likwidacji żydów w woj. Białostockim Jamiołkowski brał
czynny udział w Sokołach, gdzie przy likwidowaniu żydów bił ich pałką gumową lub kolbą karabinu. Prócz
tego grabił drogocenne rzeczy po nich. Od m-ca grudnia 1942 Jamiołkowki wraz z policją Niemiecką będąc
już w mundurze jeździł nadal na akcje, za ukrywającymi się żydami, do których strzelał, jak miało miejsce we
wsi Stara-Ruś. Przy otoczeniu schronów żydów, rodziny Płut Jamiołkowski wraz z jeszcze kilkoma policjantami polskimi na wezwanie »Żydzi wyłazić ze schronu« nie mając od nich odpowiedzi, wraz ze swymi kolegami
odkrył ogień z karabinów, wskutek czego rodzina Płut została ranna. Po wyjściu rodziny Płutów ze schronu,
Płut Jakubowi, jego bratu Nochajnjude i doktorowi Guttenlain, kazano odejść na bok, pozostałych rozstrzelano. Po zlikwidowaniu ukrywających się żydów, Jamiołkowski do końca swej służby w Policji Niemieckiej brał
czynny udział w akcjach przeciwko partyzantom oraz tych osób którzy ukrywali się od [wywózki na roboty
do] Prus Wschodnich. Po przeprowadzeniu dochodzenia Jamiołkowski do winy częściowo się przyznał”. S. Jamiołkowski został rozpoznany w Białymstoku przez Jakuba Płuta (po złapaniu przez Jamiołkowskiego i jego
kolegów, odwieziony do getta w Białymstoku, następnie do Oświęcimia, przeżył), który zgłosił to na posterunku MO 17 II 1948 r. o godz. 8.25 (także, k. 4–7, Protokół ustnego zawiadomienia o przestępstwie). O godz. 9.00
17 II 1948 r. został zatrzymany Jamiołkowski (także, k. 3, Protokół zatrzymania), który w zasadzie potwierdził
oskarżenia, z dodatkiem, że wszystko robił „z rozkazu” oraz że wskazane mienie zwykle oddawał okupantowi
z wyjątkiem paru mebli. W dniach 17–18 II zostali przesłuchani także inni świadkowie (Zummdeł Płut i Wolf
Gryczak, k. 8 i 11); pierwszy dodatkowo zeznał: „w lesie zostałem złapany wraz z całą rodziną przez chłopów
miejscowych i doprowadzony do żandarmerii w Sokołach”, tam do aresztu przychodził Jamiołkowski, wyzywał Żydów od „komunistów” i bił ich. 24 II 1948 r. Prokurator Sądu Okręgowego w Białymstoku Joel wnioskował o areszt Jamiołkowskiego (k. 21). 15 III 1948 r. żona oskarżonego, Janina Jamiołkowska, wystosowała pismo do prokuratora Sądu Okręgowego w Łomży (k. 25), wnioskując o przesłuchanie 18 świadków Polaków,
którzy składali zeznania o uzyskanej pomocy u policjanta Jamiołkowskiego. 10 VI i 14 XII 1948 r. Sąd Okręgowy w Łomży wydał wyroki o skazaniu S. Jamiołkowskiego na 10 lat więzienia, 8 lat pozbawienia praw publicznych i obywatelskich i konfiskacie mienia (k. 46–47). W październiku 1954 r. Rada Państwa skorzystała z prawa łaski i darowała Jamiołkowskiemu resztę kary.
13
Zob. Księga Żydów ostrołęckich, s. 377, 391–392.
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ukrywał się w Miastkowie i okolicach dzięki pomocy okolicznych chłopów,
zwłaszcza sołtysa Sadowskiego i wójta Banacha. Dwukrotnie ujęty – raz przez
Ukraińców, innym razem przez gestapo – nieoczekiwanie został wypuszczony na polecenie ich komendantów. Tuż przed nadejściem frontu w 1944 r. wraz
z pięcioma innymi mężczyznami ukrywał się na bagnach14. Najbardziej interesująca dla podjętego tematu część relacji Abrahama Śniadowicza odnosi się do
sytuacji po zakończeniu działań wojennych: „W sierpniu 1944 r. rankiem usłyszeliśmy krzyki w języku rosyjskim – – Okazało się, że sowieckie wojsko się zbliża. Radość była wielka. Wszyscy ich pozdrawiali. Czuliśmy się jak nowo narodzeni – – . Za jakiś czas – – spotkaliśmy Szlomę Lewtona, który nam powiedział,
że jest sam jeden, nikt nie ocalał z jego rodziny i poprosił nas, żebyśmy się trzymali razem. Całą zimę mieszkaliśmy razem. Przed Pesach [chrześcijańska Wielkanoc – J.M.] 1945 zabiła go banda leśnych. Kiedy w Łomży zaczęło być niespokojnie, to znaczy bandy leśnych groziły śmiercią cudem ocalałym Żydom,
wszyscy w liczbie 10 osób uciekli do Białegostoku, gdzie przebywamy do dnia
dzisiejszego”15. Niestety, nie odnaleziono innych źródeł odnoszących się do
wspomnianego morderstwa.
Przypadek Szlomy Lewtona, zabitego przez Polaków jeszcze w czasie trwania wojny, nie był odosobniony. Rzeczywiście, położenie ocalałych Żydów w Polsce wyzwolonej spod okupacji hitlerowskiej przez wojska radzieckie było trudne:
„Opór społeczeństwa polskiego przeciwko nowej władzy lewicowej był bardzo
silny – – Polskę zalała fala antysemityzmu – – Morderstwa Żydów stały się zjawiskiem codziennym. Mordowano Żydów ściąganych siłą z wagonów kolejowych, mordowano Żydów udających się do swoich miasteczek w poszukiwaniu śladów swoich najbliższych”16 Wśród zabitych były zarówno osoby związane
z nową władzą komunistyczną (przekonanie o bezpośrednich związkach Żydów
z komunizmem – „żydokomuna”, niesłuszne i niesprawiedliwe, funkcjonowało
przynajmniej od okupacji radzieckiej, pogłębiło się w 1944 r.), ale i takie, których
jedyną „winą” było pochodzenie narodowe. Najtrudniejszy okres przypadał na
lata 1945–1947, a więc wzmożonej działalności podziemia zbrojnego17.

14
Żydowski Instytut Historyczny (dalej: ŻIH), Relacje z czasów zagłady, sygn. 301/2269, Relacja Abrahama Śniadowicza, wiek: 52 lata (w 1946 r.), złożona przed świadkiem/protokolantem/przewodniczącym Wojewódzkiej Żydowskiej Komisji Historycznej (dalej: WŻKH) w Białymstoku mgr. Menachemem Turkiem.
15
Ibidem. Pewne informacje o innej grupie Żydów ukrywających się w lasach między Ostrołęką
a Łomżą można też znaleźć we wspomnieniach Chai Lis-Wołkowicz i Herszela Wołkowicza – Księga Żydów
ostrołęckich, s. 358, 360.
16
ŻIH, Relacje z czasów zagłady, sygn. 301/2269, Relacja Abrahama Śniadowicza.
17
S. Grajek, Po wojnie i co dalej. Żydzi w Polsce w latach 1945–1949, z hebrajskiego przetłumaczył i przypisami zaopatrzył A. Klugman, Warszawa 2004, s. 22, 40.
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Groźniejsza dla Żydów, bo nieopanowana przez „władzę ludową”, była sytuacja na terenie wiejskim, a zwłaszcza w małych miasteczkach, w których zamieszkiwali przed wojną. 14 sierpnia 1945 r. w Ostrowi Mazowieckiej mieszkało
około dziesięciu Żydów18. Tak jak ci z Łomży, zaczęli przenosić się do większych
miejscowości, m.in. do Białegostoku. Podobnie było w Ostrołęce i sąsiednim Rzekuniu: „Po wojnie Żydzi przyjeżdżali do Rzekunia – np. Elert. Miał około 30-u
lat. Rozmawiałem z nim. Elert mówił mi, że znalazł się za Moskwą i tak przeżył
– – Pokazał się w Rzekuniu, ale nie chciał mieszkać między Polakami”19. Wojewódzkie i powiatowe komitety żydowskie, działające jako agendy utworzonego
w listopadzie 1944 r. w Lublinie Tymczasowego Centralnego Komitetu Żydów
w Polsce (w lutym 1945 r., po przeniesieniu do Łodzi, opuszczono słowo „Tymczasowy”), apelowały o przenoszenie się Żydów do większych skupisk – najbliższe Ostrołęki były w Ciechanowie (80 km), Legionowie (95 km), Białymstoku
i Warszawie (120 km)20.
Poza wspomnianym przypadkiem Szlomy Lewtona nie odnaleziono innych źródłowo potwierdzonych przykładów zabójstw ostrołęckich Żydów po
wojnie21, za to na terenie powiatu ostrołęckiego doszło do opisanego niżej mordu na Mejerze Sznajderze z Choroszczy. Bracia Sznajderowie urodzeni w Choroszczy to: Icchak ur. 1917 r., Mejer ur. 1920 r. i Anszel ur. 1928 r. Przebywali
w getcie białostockim do jego likwidacji 2 listopada 1942 r. Rozumiejąc, że likwidacja getta oznacza zagładę, uciekli. Ujęci przez Niemców, zostali skierowani do
Oświęcimia. Uciekli z pochodu, po ewakuacji obozu, w Jastrzębiej Górze. Wyzwoleni przez wojska radzieckie, starsi bracia skierowani zostali na roboty pod
18
S. Grajek, op. cit., s. 95 szacuje, że w 1945 r. oddziały zbrojne zamordowały łącznie 363 Żydów w Polsce, w tym w województwie kieleckim – 85, warszawskim – 75, lubelskim – 65, białostockim – 41, rzeszowskim
– 37, łódzkim – 29, krakowskim – 14, na Górnym Śląsku – 4, na Pomorzu – 3. Liczba zabójstw, także przez cywilów (najbardziej znany to pogrom kielecki), wzrosła jeszcze w 1946 r. – do tysiąca Żydów.
19
ŻIH, Relacje z czasów zagłady, sygn. 301/738, Relacja Heleny Najmark, ur. w Ostrowi, w 1946 r. zamieszkałej w Białymstoku.
20
Wywiad z Henrykiem Ciszewskim (1920–2013, mieszkaniec Ostrołęki, regionalista) z 7 IV 2012 r.
(w posiadaniu autora). „Powroty ocalonych” – jak nazwała to zjawisko Alina Skibińska – zostały utrwalone we
wspomnieniach, a także w powojennej publicystyce: „Wróciłem z obozu latem [1945 r. – J.M.], sam jak palec.
W mieście nikogo z rodziny, sąsiadów, znajomych. Człowiek, który mieszkał w moim domu – – nie ukrywał
niezadowolenia – – Chciałem zaczynać życie od nowa. Mimo że na cmentarzu. Ale to była męka, panie. Może
i tamte straszne czasy [wojny i Holokaustu – J.M.] jakoś by człowiek zapomniał. Ale wspomnienie to jeszcze
nie najgorsze. Chodzi pan po miasteczku, w którego rynsztokach pan się bawił dzieckiem, i czuje pan wszędzie
wrogość” – M. Wionczek, W oczach zachodu, „Kuźnica”, 1946, nr 5 z 11 II, cyt. za: J.T. Gross, Strach. Antysemityzm w Polsce tuż po wojnie. Historia moralnej zapaści, Kraków 2008, s. 47.
21
Mapa „Skupiska żydowskie w grudniu 1948 r.” – Atlas historii Żydów polskich, pod red. W. Sienkiewicza, Warszawa 2010, s. 397. Jan T. Gross, op. cit., s. 51 podaje, że w województwie warszawskim (powiat ostrołęcki od kwietnia 1939 r. znajdował się w granicach tego województwa, wcześniej w województwie białostockim), poza stolicą, pozostawały tylko trzy komitety żydowskie, samych skupisk żydowskich było w 1948 r.,
a więc już po nasilonej emigracji z lat 1946–1947 r., jeszcze dziesięć – Atlas historii Żydów polskich.
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Moskwą, gdzie przebywali do maja 1946 r. 20 maja 1946 r. przybyli do Krakowa. „Przyjechali do Warszawy dnia 22-go maja rano i ponieważ nie było pociągu do Białegostoku mieli czekać aż do nocy; przygodni znajomi na dworcu radzili im by pojechali pociągiem na Ostrołękę, a stamtąd pociągiem olsztyńskim
[trasa Olsztyn–Ostrołęka–Łapy–Białystok – J.M.] dostaną się wcześniej do Białegostoku. Przyjechawszy dopiero z Rosji nie orientowali się, że trasa jest niebezpieczna. Usłuchali więc i wsiedli do pociągu idącego do Ostrołęki. O 11-ej
w nocy na 20 km przed Ostrołęką został pociąg zatrzymany przez bandę z grupy
»Iskra« (tak mówili podróżni); czterech zbrojnych weszło do przedziału, ubrani byli w polskie mundury, kazali podnieść ręce do góry i kazali wszystkim wysiąść. Icchak Sznajder w ciemności wykręcił się i pozostał w przedziale. Mejer
wyszedł wraz z innymi, lecz po chwili wykręcił się i wsiadł do przedziału. Nagle – na nieszczęście – zauważył, że zgubił w tłumie swą legitymację szoferską.
Zeszedł więc na dół by ją poszukać, mimo że Icchak mu odradzał. Przed wagonem znów wpadł w ich ręce, poświecili mu latarką i poznali, że on Żyd. Zaczęli się nad nim znęcać i bić kolbami pistoletów. Mejer zaczął krzyczeć że jest Polakiem. Kazali mu wymówić zorza [podkreślenie – J.M.], a ten wymówił źle,
znów więc go bili i uprowadzili ze sobą. Po dwudziestu kilku minutach bandyci
zwolnili pociąg i ten odjechał; po bracie zaginął ślad. Znając metody bandytów,
wiadomo że zginął męczeńską śmiercią. Interesująca była relacja straży odprawiającej pociąg [Straż Ochrony Kolei – J.M.] olsztyński gdy dowiedzieli się
w Ostrołęce o fakcie zabicia Żyda przez bandytów: skurwy syny Żydy, kto ich
lubi i kto ich chce mieć?! Icchak jest niezwykle przygnębiony śmiercią brata
z którym przeżył cudem tak ciężki okres okupacji niemieckiej w obozie zniszczenia w Oświęcimiu, a którego dosięgła kula faszystowskich morderców już po
wyzwoleniu”22. Jeśli chodzi o miejsce opisanego zdarzenia, to mogły być, biorąc
pod uwagę podaną odległość od Ostrołęki, stacje kolejowe w Goworowie lub
Pasieki w gminie Goworowo. Wspomniany „Iskra” to szef sztabu, a następnie komendant XV Okręgu Narodowego Zjednoczenia Wojskowego mjr Władysław
22
W materiale archiwalnym nie odnaleziono sprawy poruszanej przez felietonistę Rogera Cohena
z „Washington Post”: „Wspomina, że kiedy odwiedził Ostrołękę – miasto, gdzie urodziła się jego matka – słyszał historię o Żydzie, który »przetrwał w Auschwitz, by zostać zamordowanym, kiedy próbował odzyskać
swój biznes«” – <http://www.archiwum.moja–ostroleka.pl>. W tej „historii” być może doszło do pomieszania
dwóch opisanych przypadków – Szlomy Lewtona i Mejera Sznajdera, choć nie było w nich sprawy odzyskania mienia. Niepewne i sprzeczne są też informacje o śmierci w powojennej Ostrołęce innych miejscowych
Żydów – Księga Żydów ostrołęckich, s. 358: „Wg niepotwierdzonych dotąd pogłosek, został on [Berel Zabłudowicz
– J. M.] zamordowany przez Polaków ostrołęckich, kiedy po wojnie próbował razem z Pesachem Hochbergiem
i Mendlem Szlafmicem wrócić do miasta”; ale ibidem, s. 210: „Na podstawie wieloletniego prywatnego »śledztwa« można stwierdzić, że Pesach Hochberg wraz z ziomkami nie zostali zamordowani w Ostrołęce. Na razie
niesprawdzona jest pogłoska, jakoby zostali oni zabici gdzieś pod Ostrołęką (być może miało to miejsce we wsi
Żbunin [powinno być: Żabin – J.M.] w kierunku Goworowa)”.
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Zwański, zaś grupa „Iskra” to komenda powiatowa NZW, działająca w powiecie
pułtuskim (gminy: Wyszków, Obryte, Somianka) i ostrowskim (gminy: Wąsewo
i Długosiodło), komendantem był Zygmunt Dąbkowski ps. „Krym”, „Wstęga”23.
Opisany przypadek uprowadzenia i zapewne zamordowania Mejera Sznajdera
nie występuje jednak wśród „istotniejszych napadów”24, co jednak nie musi dziwić – tak często uwidaczniała się ówczesna rzeczywistość polityczno-społeczna25. Zwłaszcza milicjanci, rekrutujący się z nizin społecznych, nieraz przejawiali
wobec Żydów, jak zresztą i innych mniejszości etniczno-wyznaniowych, stosunek pogardliwy czy wręcz nienawistny26.
Nowe władze administracyjne powiatu ostrołęckiego tylko w nieznacznej mierze, właściwie epizodycznie, odnosiły się do problemu mniejszości narodowych, w tym Żydów. W sprawozdaniu sytuacyjnym starosty ostrołęckiego
za maj 1945 r. czytamy: „Na terenie powiatu mieszkańców stałych innej narodowości zanotowano: Rosjan 25, Ukraińców 25, Białorusinów 2, Żydów 1, poza
tym ludność polska. Stosunki mniejszości narodowych z Polakami są poprawne,
w załatwianiu swych spraw spotykają się ze zrozumieniem władz i urzędów”27.
Tłumaczenie o „zrozumieniu władz” dla kwestii narodowościowej wynikało po
części z zażaleń płynących od Żydów w Polsce na dyskryminujące postępowanie lokalnych urzędów. Nie udało się natomiast ustalić, czy wskazana jedna osoba narodowości żydowskiej, przebywająca stale („stały mieszkaniec”) w powiecie ostrołęckim, to wymieniony wcześniej Abraham Śniadowicz, czy ktoś inny.
W każdym razie w późniejszym okresie na terenie powiatu nie pozostał żaden
z przedwojennych Żydów.
W protokołach posiedzeń Komitetu Powiatowego Polskiej Partii Robotniczej także nie odnaleziono odniesień wprost do Żydów (oczywiście „przedwo23
ŻIH, Relacje z czasów zagłady, sygn. 301/1976, Relacja złożona przed WŻKH w Białymstoku 30 X
1946 r. Relację składał Icchak Sznajder, świadkiem relacji był przewodniczący WŻKH mgr Menachem Turek,
protokołował dr Szymon Datner.
24
IPN, sygn. 0180/52/CD, ss. 27–36, Charakterystyka Okręgu XV-go NZW (Narodowe Zjednoczenie
Wojskowe) występującego pod nazwą kryptonim „Chrobry”, opracował 28 III 1986 r. M. Zambrzycki: „Przez
okres działalności okręgu XV-go podległe mu bandy działające tylko na terenach b. woj. warszawskiego dokonały około 280 różnego rodzaju napadów terrorystyczno-rabunkowych. W napadach zamordowanych zostało 96
osób, a przede wszystkim członkowie partii politycznych, pracowników MO i UB oraz działaczy społecznych”.
25
IPN, sygn. 0180/52/CD, ss. 38–51, Opracowanie materiałów archiwalnych dotyczących nielegalnej
organizacji NZW działającej w latach 1945–1946 na terenie powiatów: Ostrów Maz., Ostrołęka, Maków Maz.,
Przasnysz przez por. K. Zaskórską, oficera Ewidencji Operacyjnej Wydz. „C” KW MO w Warszawie 6 IV 1971 r.
26
J. T. Gross, op. cit., s. 65, 66: „Następny element charakteryzujący ówczesną sytuację Żydów to brak
zainteresowania organizacji stojących (w teorii) na straży porządku publicznego, to znaczy MO i UB, zjawiskiem antyżydowskiej przemocy – – Antyżydowska przemoc to temat nieobecny lub banalizowany w urzędowej korespondencji dotyczącej stanu bezpieczeństwa w kraju. »Z mniejszych wystąpień – – należy zauważyć zamordowanie pięciu osób narodowości żydowskiej« – stwierdzał wojewoda kielecki w sprawozdaniu
z lutego 1946 roku”.
27
Ibidem, ss. 293–294.
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jennych”), jedynie uwagi ogólne do spraw narodowościowych w związku z bieżącą sytuacją polityczną. „Tow. Tabaka – zatrzymuje się na odchyleniu nacjonalistycznym, mówi, że w czasach przedwojennych sanacyjnych uczono tylko, że
Polak musi kochać tylko Polaka. Było to markowanie biednych mas. Bogaci kapitaliści żenili się jednak przeważnie z cudzoziemkami, ponieważ klasa kapitalistyczna tylko z sobą się łączyła”28. „Kwestia żydowska” zniknęła w ogóle z oficjalnego obiegu urzędniczego.
Krytyk literacki i tłumacz Mark Rakowski (urodzony w Małkini, później,
do I wojny światowej, mieszkał z rodzicami w Ostrołęce, w latach 1939–1956
w ZSRR), któremu Żydowski Instytut Historyczny zlecił utrwalenie śladów żydowskiego życia religijnego i kulturalnego (wraz z fotografem jeździł po dawnych „sztetlach”), przybywając w 1958 r. do Ostrołęki, zauważył z nostalgią:
„Dzisiejsza Ostrołęka całkowicie pozbawiona jest Żydów”29.
Mimo „fizycznego” braku Żydów30, jednak ciągle „istnieli” oni w opinii publicznej. Głośniej było znowu o nich w związku ze sprawą dziewięciu pożarów
(właściwie podpaleń) w Ostrołęce pomiędzy 15 października 1957 r. a 25 stycznia 1958 r. Kiedy już ujęto sprawcę (okazał się nim dwudziestoczteroletni ostrołęczanin, zawiedziony w miłości), dziennikarze „Życia Warszawy” przeprowadzili rozmowy z mieszkańcami miasta: „Często powtarzająca się plotka głosiła
– a może głosi do dziś – że podpalaczami są ostrołęccy Żydzi. No, bo Żydzi chcą
się zemścić – brzmiała odpowiedź niektórych ostrołęczan. Bo w czasie okupacji, gdy Żydzi z miasta uciekali, to woźnice, którzy im pomagali w ucieczce, obrabowali ich po drodze. Pogłoski szerzą się daleko, wychodząc poza Ostrołękę. Bo
oto zaczyna się opowiadać, że Ostrołęka nie jest wyjątkiem, takie masowe podpalenia mają miejsca także w innych miejscowościach. Gdzieś tam spłonęło ponoć już pół miasta”31. Przy tej okazji należy przyznać, że wśród części starszego
pokolenia ostrołęczan do dzisiaj panuje przekonanie o związku tamtych podpaleń miasta z „zemstą żydowską”. Czyżby miał rację Jan T. Gross, powtarzając za
Tacytem, że „w naturze człowieka leży nienawiść do tych, którym się wyrządzi28
Archiwum Państwowe m.st. Warszawy, Ekspozytura w Milanówku (dalej: APW EM), sygn. 136,
Sprawozdanie sytuacyjne starosty ostrołęckiego za miesiąc maj 1945 r., za: H. Maćkowiak, J. Kijowski, Polskie
Państwo Podziemne i operacja „Burza” w ostrołęckim Obwodzie AK oraz powiat ostrołęcki w pierwszych latach
powojennych, Ostrołęka 2005, s. 111.
29
APW EM, PPR Komitet Powiatowy Ostrołęka, sygn. 2, k. 10–12, Protokół posiedzenia plenarnego
Komitetu Powiatowego PPR w dniu 30 IX 1948 r. Janusz Gołota zauważa: „W latach trzydziestych w Ostrołęce zawiązały się trzy mieszane polsko-żydowskie małżeństwa, Polacy pojęli za małżonki Żydówki” – J. Gołota,
Społeczność Ostrołęki w dwudziestoleciu międzywojennym, w: Z. Niedziałkowska, Ostrołęka, s. 267.
30
Księga Żydów ostrołęckich, s. 480.
31
W tym okresie nie odnotowywano w powiecie ostrołęckim osób narodowości żydowskiej. Dopiero
według powszechnego spisu ludności w 2002 r. jedna osoba zadeklarowała na tym terenie narodowość żydowską – Atlas historii Żydów polskich, s. 420.
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ło krzywdę” oraz, już samodzielnie: „prędzej czy później przyjdzie rozliczyć się
z zagrabionej własności i zrobić rachunek nieczystego sumienia”32?

Bożnice i inne nieruchomości
23 lipca 1945 r. Krajowa Rada Narodowa uchwaliła „Ustawę o zmianie
ustawy z dnia 6 maja 1945 r. o majątkach opuszczonych i porzuconych”. Interesujący dla podjętego tematu był zwłaszcza art. 38: „Skarb Państwa, względnie
gminy miejskie, jak również osoby lub instytucje wymienione w art. 13 [gminy
miejskie, instytucje społeczne, organizacje kulturalne i oświatowe oraz organizacje pomocy dla grup ludności szczególnie prześladowanych przez okupanta niemieckiego – J.M.], nabywają tytuł własności majątków porzuconych z upływem
lat 5, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wojna ukończona została”33. Przepis ten oznaczał, że od 1 stycznia 1951 r. nowymi właścicielami mienia „pożydowskiego” stawały się wymienione osoby prawne34 (w rzeczywistości
następowało to wcześniej, o czym dalej). Faktyczne przejmowanie mienia miało miejsce właściwie niemal automatycznie po ustaniu działań wojennych (a nawet w czasie wojny, gdy Żydzi „znikali”35). Nowe władze starały się ten ruch opanować i wprowadzić go do tworzonego systemu prawnego. Nad akcją czuwał
Główny Urząd Likwidacyjny, utworzony na mocy dekretu Tymczasowego Naczelnika Państwa w styczniu 1919 r.36, a odnowiony po wojnie.
Ocaleli z Zagłady Żydzi polscy poprzez Centralny Komitet Żydów w Polsce, a także inne instytucje starali się zachować zwłaszcza wspólny majątek gmin
wyznaniowych37. Tak było w sprawie próby sprzedaży jednej z nieruchomości w
Białej Podlaskiej przez grupę miejscowych Żydów (7–10 osób) – zaprotestował
Komitet Ziomkostwa z Białej Podlaskiej z siedzibą w Łodzi38.
Życie Warszawy, 1958 z 6 II, za: Księga Żydów ostrołęckich, s. 481.
J.T. Gross, op. cit., s. 298.
34
Za: K. Urban, Cmentarze żydowskie, synagogi i domy modlitwy w Polsce w latach 1944–1966 (wybór
materiałów), Kraków 2006, s. 99.
35
W. Lizak, Z perspektywy ludu, Tygodnik Powszechny, 2004 z 7 XI: „Następców prawnych w pożydowskich sztetlach jest zapewne nie mniej niż 500 tysięcy”, za: J.T. Gross, op. cit., s. 306.
36
Zob. J.T. Gross, op. cit., ss. 39–40.
37
<isap.sej.gov.pl>.
38
Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo Administracji Publicznej (dalej: AAD MAP), sygn. 1096 (Stan
majątkowy wyznania mojżeszowego w Polsce 1945–1949), s. 135, Pismo Głównego Rabina Wojska Polskiego mjr. dr. Dawida Kahane z 4 III 1945 r. do Prezydenta st. m. Warszawy: „Żydowskie stowarzyszenie religijne
do dnia dzisiejszego nie posiada domu modlitwy. Wszystkie synagogi w Warszawie i na Pradze zostały przez
Niemców spalone i zburzone, w rezultacie czego wierzący Żydzi w wyzwolonej stolicy Państwa Polskiego nie
mają możności urządzenia wspólnych nabożeństw. Dotyczy to także i wierzących żołnierzy Żydów – – Pro32
33
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Interesujący przypadek odnotowano w sąsiednim powiecie kolneńskim:
„W Kolnie przy ul. Bożniczej Nr. 1 znajduje się była żydowska synagoga. Według
sprawozdania Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego w Białymstoku z dnia 17 czerwca 1947 r. i pisma Zarządu Miejskiego w Kolnie z 6 czerwca 1947 r. na terenie miasta Kolna nie ma Żydowskiej Kongregacji Religijnej a także nikt nie składał wniosku o opróżnienie tej synagogi. Obecnie mieści się w niej magazyn Powszechnej
Spółdzielni Rolniczo-Spożywczej w Kolnie i remiza strażacka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolnie, która innej remizy nie posiada”39. Cytowane pismo Główny
Urząd Likwidacyjny kierował do Ministerstwa Administracji Publicznej ze względu na to, że wymieniona spółdzielnia wystąpiła o „wydzierżawienie jej budynku
synagogi i placu przy tejże” oraz negatywnego stanowiska MAP w sierpniu 1947 r.
w sprawie zmiany przeznaczenia synagogi w Busku „jako obiektu kultu religijnego aż do czasu ostatecznego uregulowania sprawy sukcesji majątkowej po byłych
Izraelickich Gminach Wyznaniowych”. W odpowiedzi MAP zawiadomił, że „ze
względu na brak ludności żydowskiej w Kolnie oraz z uwagi na ważną potrzebę
miejscową nie zgłasza sprzeciwu przeciwko wydzierżawieniu budynku synagogi w Kolnie – – z zastrzeżeniem, że budynek ten nie powinien być przeznaczony na cele, które by kolidowały z jego uprzednim charakterem sakralnym (kina,
sale zabawowe i rozrywkowe)”40. Ostatecznie, aż do końca istnienia Polski Ludowej, właścicielem budynku byłej bożnicy pozostawała spółdzielnia towarów rolniczych (ul. Strażacka 1), a OSP z czasem wybudowała obok swój własny budynek (ul. Strażacka 3).
Brak ludności żydowskiej, a właściwie organizacji wyznaniowej, w danym
miasteczku ułatwiał lokalnym władzom dysponowanie majątkiem „pożydowskim”41. Innym sprzyjającym czynnikiem były wcześniejsze działania okupanta niemieckiego wobec określonych budynków, m.in. synagog. Tak było w Sieradzu, gdzie „Związek Gospodarczy Spółdzielni R.P. Społem wystąpił do GUL
szę uprzejmie – – o przydzielenie odpowiedniego lokalu – – względnie o oddanie do naszej dyspozycji jedynej pozostałej na Pradze przy ulicy Jagiellońskiej zajętej obecnie przez szpital sowiecki”. Wspomnianej synagogi nie udało się odzyskać, skoro jedyna ocalała synagoga w Warszawie mieściła się przy ul. KRN (dawna ul.
Twarda), a gmina żydowska musiała wynajmować ją od Zarządu Miasta (rzeczywistego dysponenta) za bardzo wysoki czynsz – ibidem, s. 136, Pismo Komitetu Organizacyjnego Żydowskich Kongregacji Wyznaniowych z 12 XI 1948 r. do MAP.
39
Pismo Ziomkostwa Żydowskiego z Białej Podlaskiej z 23 X 1947 r. do CKŻP, za: K. Urban, op. cit.,
s. 138: „Żadna z regionalnych reprezentacji Żydowskich nie ma żadnego prawa moralnego dysponowania majątkami Gminnymi, gdyż kwestja ta nie powinna być załatwiona z punktu widzenia interesów poszczególnych
grup, lecz w ścisłym związku z ogólną kwestją Żydostwa polskiego”.
40
Pismo Biura Powierniczego Głównego Urzędu Likwidacyjnego (dalej: GUL) z 27 IX 1947 r. do Departamentu Wyznaniowego MAP, za: K. Urban, op. cit., s. 139.
41
Pismo dyrektora Departamentu Wyznaniowego MAP Jarosława Demiańczuka z 12 X 1947 r. do Biura Powierniczego GUL, za K. Urban, op. cit., ss. 139–140.
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w Łodzi z wnioskiem – – o wydzierżawienie zajmowanej już przez Społem na
magazyny nieruchomości przy ul. Wodnej Nr. 5 – – Nieruchomość ta – – przeznaczona była na bożnicę. W roku 1942 okupant przebudował ją na magazyny”42. GUL prosił MAP o „wyrażenie zgody na wydzierżawienie bez względu na
to, czy w Sieradzu istnieje żydowska kongregacja wyznaniowa”43. Ministerstwo
zgodziło się z wnioskodawcą.
W Ostrołęce przed wojną istniały dwie bożnice – jedna, murowana, na
rogu ul. Gomulickiego i Sowiej, druga, drewniana, na stacji PKP przy ul. Żeromskiego. Oprócz nich, przy ul. Kilińskiego znajdowały się ruiny Wielkiej Synagogi, zniszczonej podczas działań wojennych na przełomie lipca i sierpnia 1915 r.
Zapewne ruiny tego budynku (Żydzi nie ruszali go przez cały okres dwudziestolecia), jak i dzielnicy żydowskiej, rozbierali na polecenie okupanta niemieckiego robotnicy karnego obozu pracy44. Obecnie na miejscu Wielkiej Synagogi
znajduje się Dom Rzemiosł.
Wkrótce po wkroczeniu do Ostrołęki okupanci niemieccy starali się zatrzeć wszelkie ślady spuścizny żydowskiej: „Pewnej nocy obudziłem się i zobaczyłem słup ognia unoszący się nad synagogą – – Rano okazało się, że Niemcy
oblali benzyną wewnętrzne ściany synagogi i spalili dekorujące je ozdoby”45. Tak
„wyczyszczony” budynek okupanci przeznaczyli na warsztaty mechaniczno-samochodowe (garaż), a później na magazyn46. Po wojnie „budynek stał, nadawał
się do remontu (miał tylko uszkodzony dach, od bomby) – – Ale urzędnicy nie
chcieli go remontować”47. Budynek został rozebrany. Kiedy Mark Rakowski wizytował Ostrołękę w 1958 r., zauważył: „ślad nie pozostał po dawnej synagodze.
Rozciąga się tyko nie zabudowana, pusta, błotnista przestrzeń, zasypana prze-

42
J. T. Gross, op. cit., s. 96: „Okazało się bowiem – – że im mniej na jakimś terenie było Żydów, tym łatwiej było władzom komunalnym dysponować »mieniem opuszczonym«. Co oczywiście nie zachęcało lokalnych władz do zaspokajania potrzeb »żydowskich stowarzyszeń« na podległym im terenie, tylko do pozbywania się Żydów”. Ostatnia opinia Grossa trąci jednostronnością i w rzeczywistości brakiem rzetelnego zbadania
problemu.
43
Pismo Biura Powierniczego GUL z 5 IX 1947 r. do MAP Departament Wyznaniowy, za: K. Urban,
op. cit., s. 140.
44
Pismo Biura Powierniczego GUL z 4 X 1947 r. do MAP Departament Wyznaniowy, za: K. Urban,
op. cit., s. 140.
45
Cz. Parzych, Karny hitlerowski obóz pracy Strafarbeitslager 1940–1943 w Łazku, Ostrołęka 1989, s. 19:
„Osadzono nas w obozie karnym niedaleko Ostrołęki, w starym browarze byłego majątku Łazek. Codziennie
pędzono nas do Ostrołęki do rozbiórki synagogi przy ul. Gomulickiego oraz rozbiórki pożydowskich budynków przy ul. Mazowieckiej, Mostowej i innych”. Należy w tym miejscu zauważyć, że do tej pory, zwykle mylnie,
tak jak i w cytowanej publikacji, wiąże się rozbieraną synagogę z budynkiem bejt ha-midrasz – bożnicą, zbudowaną w latach 1916–1918 i służącą społeczności żydowskiej w okresie międzywojennym. Rozbiórki „pożydowskich” budynków nie dokonano całkowicie, część z nich pozostała – odremontowana – do dzisiaj.
46
Księga Żydów ostrołęckich, s. 351.
47
Z. Niedziałkowska, op. cit., s. 293.
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różnymi odpadkami”48. Dopiero w późniejszym okresie zbudowano tam domy
prywatne.
Inny był los bożnicy na stacji PKP (około 5 km od samego miasta): „Gadomski kupił od Urzędu Miasta i rozebrał ją [już w 1946 r. – J.M.] – – Po Żydach
ludzie kupowali od Urzędu Miasta – kto miał pieniądze”49. Na miejscu bożnicy
postawiono prywatny drewniany dom kryty dachówką50.
Próbując badać losy budynków wcześniej należących do żydowskich
mieszkańców Ostrołęki, historyk natrafia na spore trudności. Analizując adekwatny materiał archiwalny, np. niedostępne w społecznym odbiorze protokoły z posiedzeń Komitetu Powiatowego PPR, a potem PZPR, nie znajduje się
wzmianki na temat własności żydowskiej. W jeszcze większym stopniu dotyczy to opracowań oficjalnych51. O ile można odnaleźć jakieś informacje o mieniu „poniemieckim”52, to mienie „pożydowskie” pomija się milczeniem. Trzeba
dobrze znać topografię miasta oraz historię własności danych gruntów czy budynków, aby właściwie rozpoznać własność żydowską. Za przykład może posłużyć cytowany protokół z posiedzenia Komisji Administracyjno-Organizacyjnej
w Ostrołęce z kwietnia 1950 r.: „Przewodniczący [Stanisław Woliński – J.M.] otwiera posiedzenie i komunikuje, że tematem obrad dzisiejszych będzie sprawa ustalenia ceny sprzedażnej placu miejskiego, zabudowanego o pow. 1433,30 m. kw.,
położonego w Ostrołęce przy ul. Ułańskiej Nr. 16. W sprawie powyższej bliższych wyjaśnień udzielił burmistrz [Franciszek Ogonowski – J.M.], komunikując, że Miejska Rada Narodowa na posiedzeniu swym w dniu 12 lipca 1948 r.
– – upoważniła Zarząd Miejski do sprzedaży wymienionego placu w cenie od
150 zł za m. kw. indywidualnie ob. Podbielskiemu Mieczysławowi. Z uwagi jednak, że w uchwale podana jest tylko stawka najniższa – obecnie chodziłoby
o uchwalenie stawki właściwej, za którą należałoby plac sprzedać. Po zapoznaniu się z treścią uchwały – – zebrani jednogłośnie postanowili: Ustala się stawkę
sprzedażną placu miejskiego – – w wysokości po 160 zł za 1 m. kw. powierzchni”53.
Wywiad z H. Ciszewskim.
Księga Żydów ostrołęckich, s. 480.
50
Wywiad z H. Ciszewskim; Z notatek Pana Henryka. Publikacja przygotowana z okazji 89. urodzin Pana
Henryka Ciszewskiego Wielce Zasłużonego Ostrołęczanina, pod red. S. Malinowskiej, Ostrołęka 2009, s. 14.
51
Fotografia wskazanego budynku z 1958 r., w: Księga Żydów ostrołęckich, s. 483.
52
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Ostrołęce, Studium historyczno-urbanistyczne opracowane na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ostrołęce, opracowała Maria Barbasiewicz, Ostrołęka 1985, ss. 109–111, gdzie wśród wymienionych obiektów „w granicach strefy zainteresowania konserwatorskiego” znajdują się: 1) dawna łaźnia ul. Mazowiecka 6, zbudowana w 1924 r., murowana,
2) dawna elektrownia ul. Mazowiecka 4, zbudowana w 1924 r., murowana. W omawianym opracowaniu brak
jakiejkolwiek wzmianki o pochodzeniu własnościowym wymienionych budynków.
53
APW EM, PPR Komitet Powiatowy Ostrołęka, sygn. 3, k. 31–32, Protokół z posiedzenia egzekutywy
z 27 VII 1948 r.: „Egzekutywa po rozpatrzeniu możliwości postanowiła wytypować budynek mienia poniemieckiego przy ul. Kościuszki Nr 34 na wspólny Dom Zjednoczonej Partii Klasy Robotniczej”.
48
49
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Ulica Ułańska (obecnie Pstrowskiego) w Ostrołęce łączyła ulice Mazowiecką
i Łęczysk, a więc obszar, który od XIX w. należał do ścisłego „rewiru” żydowskiego54.
Cytowany dokument wskazuje także, że władze Ostrołęki już od połowy 1948 r. rozpoczęły proces pozbywania się mienia „pożydowskiego”, oczywiście nigdy nie
używając tego określenia.
Inną wskazówką, poza samą topografią, naprowadzającą badacza na wskazaną nieruchomość, jest określenie „były/była”: „Tow. Wojciechowski [J. Wojciechowski, II sekretarz Komitetu Powiatowego PZPR w Ostrołęce – J.M.] omówił
sprawę lokalu po b. młynie w Ostrołęce, który został w swoim czasie przydzielony na magazyn mączny PZGS, który do tej pory nie został zajęty przez ww.
instytucję. W związku z tym, że lokal ten stoi bez użytku o przydzielenie ww.
lokalu zwróciła się Eksportowa Zbior[nica] Jaj – – lokal po b. młynie – – został PZGS-owi przydzielony w połowie roku 1948 i do tej pory [styczeń 1950 r.
– J.M.] nic nie poczyniono”55. Po głosowaniu pozostawiono „były młyn” w dyspozycji PZGS, ostatecznie jednak to Eksportowa Zbiornica Jaj, zwana pospolicie
„jajczarnią”, stała się jego właścicielem. Dopiero po upadku komunizmu zaczęto przypominać sobie pierwotnego właściciela: „Około 1990 r. przyjeżdżał Biały,
pokazywał miejsce po młynie jego brata. Niemcy podpalili [budynek – J.M.], ale mury
zostały – – Potem była tam jajczarnia, a następnie zbudowano Sąd Rejonowy”56.
Dramatycznie potoczyły się losy ostrołęckiego kirkutu. Po utworzeniu getta łomżyńskiego, we wrześniu 1941 r. Niemcy przywieźli niektórych Żydów do
rozebrania ogrodzenia cmentarza57. Potem nastąpiła dalsza jego dewastacja.
Centralny Komitet Żydów w Polsce w maju 1946 r. zwrócił się do Ministerstwa Administracji Publicznej o zajęcie się sprawą cmentarzy żydowskich:
„W szeregu miejscowości tak miastach jak i osiedlach na terenie całego kraju zdewastowane zostały doszczętnie i zaorane przez okupanta hitlerowskiego
cmentarze żydowskie. Niekiedy nie ma nawet śladu istnienia miejsc gdzie chowani byli Żydzi. W związku z powyższym prosimy Ministerstwo Administracji Publicznej o polecenie organom im podległym by wydzieliły i oparkaniły tereny zajęte przez cmentarze żydowskie przed ich zniszczeniem”58. Sprawą z urzę54
Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku (dalej: APW P), Prezydium Miejskiej
Rady Narodowej Ostrołęka 1946–1959, Miejska Komisja Gospodarcza. Miejska Komisja Administracyjno-Organizacyjna, k. 1, Protokół z posiedzenia, odbytego w dniu 21 I 1950 r. w lokalu Zarządu Miejskiego Ostrołęki.
Niniejszy dokument został autorowi udostępniony przez wiceprezesa Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, Jerzego Kijowskiego, któremu w tym miejscu serdecznie dziękuję.
55
Zob. J. Mironczuk, op. cit., ss. 35–39.
56
APW EM, Komitet Powiatowy PZPR Ostrołęka, sygn. 33, k. 1–5, Protokół posiedzenia egzekutywy
z 24 I 1950 r.
57
Wywiad z H. Ciszewskim, który był pracownikiem wspomnianej „jajczarni”.
58
Księga Żydów ostrołęckich, s. 359.
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du zajął się Departament Wyznaniowy MAP, który zwrócił się do Departamentu Samorządowego: „Z uwagi na potrzebę możliwie rychłego uregulowania obecnego stanu żydowskich nieruchomości cmentarnych – Departament Wyznaniowy
prosi o potraktowanie tej sprawy jako pilnej”59. W tym czasie w MAP, a ściślej
w Departamencie Wyznaniowym, kierowanym przez dr. Jarosława Demiańczuka-Jurkiewicza, powstał projekt okólnika odnoszącego się do poruszanej kwestii i różnicującego regulację w zależności od liczebności Żydów w określonym miejscu. Do Ostrołęki odnosiłby się więc pkt 2 projektowanego okólnika:
„W miejscowościach, gdzie nie ma Żydowskich Kongregacji Wyznaniowych,
gdzie jednak utrzymały się żydowskie nieruchomości cmentarne w stanie widocznym, należy to urzędowo stwierdzić oraz daną nieruchomość protokolarnie
oznaczyć (w miarę możności oparkanić) i oddać ją w zarząd i użytkowanie jednej z sąsiednich Kongregacji Żydowskich”60. Sprawa zaczęła się jednak komplikować, gdy zajęły się nią Departament Polityczny i Departament Prawny MAP,
które (w rzeczywistości konsultujące wszystko z Ministerstwem Bezpieczeństwa
Publicznego) piętrzyły trudności co do możliwości realizacji projektowanych
zapisów okólnika. W Polsce rozpoczynał się w tym czasie totalitarny stalinizm
i różnorodność, w tym wyznaniowa, nie była pożądana. Ministerstwo Administracji Publicznej, którego urzędnikom, zwłaszcza Departamentu Wyznaniowego, nie można było odmówić dobrej woli w regulowaniu trudnych spraw powojennych, wiosną 1950 r. zostało rozwiązane, a administracja podporządkowana
wszechwładnemu MBP, natomiast sprawy wyznaniowe nowo powstałemu i początkowo słabo usytuowanemu Urzędowi do spraw Wyznań. Nastąpiła więc likwidacja „instytucjonalnego separatyzmu ludności żydowskiej w Polsce”61.
Możliwości zajęcia się „kwestią żydowską” zaistniały po Październiku 1956 r.
Mark Rakowski, wizytujący Ostrołękę w 1958 r., pisał: „Zwiedziłem i sfotografowałem również kirkut, który wije się na wzgórku, wśród gęstych, dzikich zarośli i zielonych drzewek, ale ani jedna macewa się nie ostała. Niemiec [tylko
„Niemiec”? – J.M.] je wszystkie powyciągał, by brukować ulice i kłaść pod fundamenty domów albo jako posadzki. Pozostała pewna ilość zbezczeszczonych
grobów, a każdy odłamek kamienia krzyczy: kamień z muru woła – budząc
gniew i złość na nowoczesnych niemiecko-faszystowskich kanibali, którzy nawet zmarłych nie zostawili w spokoju”62. W tym czasie nie poczyniono jednak
w Ostrołęce niczego szczególnego w badanej materii.
AAN, MAP, sygn. 1098 (Wyznaniowe cmentarze żydowskie), s. 29, Pismo CKŻP z 7 V 1946 r. do MAP.
AAN, MAP, sygn. 1098, s. 31, Pismo dyrektora Departamentu Wyznaniowego MAP Jarosława Demiańczuka z 10 III 1947 r. do Departamentu Samorządowego.
61
AAN, MAP, sygn. 1098, ss. 32–34, Projekt okólnika MAP z marca (brak daty dziennej) 1947 r.
62
Za: Atlas historii Żydów polskich, s. 405.
59
60
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Dalszy etap w dziejach kirkutu nastąpił po 1975 r., kiedy to Ostrołęka, stając się miastem wojewódzkim, rozwijała się i przestała mieścić się w dawnych
granicach. Na miejscu cmentarza żydowskiego, nie dbając o stosowną „karencję”
(ostatnie oficjalne pochówki odbyły się przecież w 1939 r.!), powstawały instytucje publiczne (Państwowy Dom Dziecka, szkoła podstawowa), domy prywatne, ulice, a piach z pagórkowatych terenów przewieziono na miejską plażę nad
Narwią. Pozytywnymi po latach wydarzeniami było postawienie przed Domem
Dziecka w 1991 r. pomnika poświęconego ostrołęckim Żydom, z wykorzystaniem fragmentów macew, a w maju 2010 r., z udziałem naczelnego rabina Polski
Michaela Schudricha, uroczyste pochowanie szczątków ludzkich (kości) odnalezionych podczas prac drogowych przy przebudowie ulicy Korczaka63.

W powiecie, poza Ostrołęką
Do I wojny światowej w powiecie ostrołęckim istniały trzy samodzielne
okręgi bożnicze; poza Ostrołęką również w Myszyńcu i Goworowie64. W okresie
międzywojennym społeczność żydowska wybudowała bożnice także w Kadzidle65 i Czerwinie, natomiast jeszcze przed I wojną powstała wspominana bożnica na stacji PKP w Ostrołęce66. Wszystkie później wymienione społeczności nie
były jednak gminami samodzielnymi, nie posiadały kirkutów, nie zawsze było je
stać na opłacanie rabina. Poza Ostrołęką najlepiej rozwijała się gmina w Goworowie, gdzie w 1922 r. zbudowano nową (dawna, drewniana, została zniszczona
podczas działań wojennych) murowaną bożnicę.
Los żydowskich mieszkańców powiatu ostrołęckiego we wrześniu 1939 r. był
podobny do tych z Ostrołęki – nakazano im opuszczenie zajętego przez Niemców terenu i przejście pod okupację radziecką. Brutalnie hitlerowcy obeszli się
z Żydami w Goworowie, z których część zamordowali tuż po zajęciu miejscowości 9 września 1939 r.67 Tylko nieliczni przeżyli Holokaust68. Nie odnaleziono
jednak źródłowo potwierdzonych przypadków ich powrotu po 1945 r.69

Księga Żydów ostrołęckich, s. 485, tam też zdjęcia resztek kirkutu.
P. Ossowski, Pochówek ostrołęczan, Tygodnik Ostrołęcki, 2010, nr 20 (1575): „Michael Schudrich podkreślił świetną współpracę miasta z organizacjami żydowskimi, po tym jak pierwsze ludzkie szczątki zaczęły
być wykopywane na placu budowy ul. Korczaka”.
65
Zob. J. Mironczuk, op. cit., ss. 54–60, 79–80.
66
Zob. M. Żerański, M. Bogdański, Gmina Kadzidło. W samym sercu Kurpiowszczyzny, Cieszyn–Kadzidło 2009, s. 41.
67
Zob. Księga Żydów ostrołęckich, ss. 317–331.
63
64
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Spośród nieruchomości po społecznościach żydowskich w powiecie ostrołęckim zachował się kirkut w Goworowie, z około 20 macewami (inne co jakiś
czas bywają odnajdywane na publicznych, jak i prywatnych posesjach) i wyraźnymi granicami70.
Zakończenie
Dzieje ostrołęckich Żydów nie należą do specjalnie bogatych. W samym
mieście trwały one mniej niż 150 lat. Żydzi pojawili się tu na początku XIX w. za
zgodą ówczesnych zaborczych władz pruskich (które zniosły wcześniejsze polskie zakazy de non tolerandis Judaeis) i zniknęli nagle w październiku 1939 r.
na polecenie okupacyjnych władz hitlerowskich. Stosunkowo niewielu Żydów
ostrołęckich, bo około 3%, przeżyło okres Zagłady. Pewien schematyzm ich
dziejów zaowocował też powojennymi losami.
Tuż po II wojnie światowej, w maju 1945 r., w urzędowym sprawozdaniu
władz administracyjnych powiatu ostrołęckiego w wykazie narodowości odnotowano tylko jednego Żyda – stałego mieszkańca. Jest dość zastanawiające, że
spośród 150 „ocalałych z Zagłady” nie utworzyła się w Ostrołęce nawet niewielka grupa Żydów, którzy by chcieli zostać w swoim miasteczku. Nie znaczy to jednocześnie, że nie odczuwali żadnego sentymentu do rodzinnego miasta, skoro
w 1963 r., rozsiani po całym świecie, wydali w Tel Awiwie Sefer Kehilat Ostrolenka/
Buch fun Ostrolenker Kehila. Wydaje się, że główną przyczyną tego stanu rzeczy
było wykształcenie się, w dużej mierze jako spuścizny po latach trzydziestych
(znakomite wyniki wyborcze endecji w 1930 r.!71), nowej sytuacji społeczno-politycznej – silnych wpływów narodowo-katolickich i jednocześnie silnego oporu przeciwko „obcym”. Mówiąc prościej: nieliczni Żydzi bali się przebywać na tym
terenie. Było to wygodne nie tylko dla środowiska narodowego, ale i dla nowych
władz komunistycznych. „Jest ONR-u spadkobiercą Partia” –pisał Miłosz72.
Powyższa sytuacja była dla władz samorządowych Ostrołęki dużym udogodnieniem w postępowaniu z mieniem „pożydowskim”. W mieście nie istniał
68
Zob. J. Gołota, Losy Żydów ostrołęckich, ss. 25–26; J. Dziewirski, Goworowo i okolice, Ostrołęka 2006,
ss. 254–260.
69
Księga Żydów ostrołęckich, ss. 323–333.
70
APW P, Starostwo Powiatowe w Ostrołęce 1944–1949; APW P, Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Powiatowy w Ostrołęce 1947–1949. W zespołach tych znajdują się także jednostki akt odnoszące się do
gmin, w których Żydzi licznie zamieszkiwali przed wojną (głównie Myszyniec i Goworowo, w mniejszym stopniu Czerwin i Kadzidło), ale brak w nich jakiejkolwiek wzmianki interesującej w podjętym badaniu. Por. też
J. Dziewirski, op. cit.; W. Paprocka, Myszyniec. Studium z dziejów miasta, Warszawa 1993.
71
<http://www.sztetl.org.pl>.
72
Zob. J. Gołota, Ostrołęka, s. 199.
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żaden komitet żydowski ani inny komitet nie występował w imieniu Żydów
ostrołęckich (przynajmniej nie odnaleziono śladów takich postępowań), który by domagał się zwrotu mienia. Ostrołęcki Komitet Powiatowy PPR, później
PZPR, chyba jeszcze mocniej niż inne komitety powiatowe i wojewódzkie wpisał się w latach 1945–1967 (w latach 1967–1968 kwestia żydowska znów chwilowo odżyła) w zmowę milczenia o Żydach i ich spuściźnie, traktując sprawę tak,
jakby Żydów tu nigdy nie było. Innego zdania była „ulica”, która dobrze wiedziała, że za wiele spraw odpowiadają Żydzi.
Pod koniec lat osiemdziesiątych w Ostrołęce wiele się zmieniło. Zarówno
lokalne stowarzyszenia społeczne, jak i władze miejskie, nawet bardziej niż gdzie
indziej, otworzyły się na środowisko ziomków żydowskich zamieszkałych przeważnie w Izraelu i USA. Wzajemne wizyty i rewizyty stworzyły klimat rzeczywistego pojednania73. Symboliczne pochowanie kości żydowskich mieszkańców
Ostrołęki przy „Pomniku pamięci” w maju 2010 r. chyba kończy tragiczną historię zarówno Zagłady, jak i powojennego milczenia74.
Jan Mironczuk, Ostrołęka ohne Juden – Die Frage der Juden im Kreis Ostrołęka nachdem Zweiten
Weltkrieg
Zusammenfassung
Die Arbeit bezieht sich auf das Nachkriegsschicksal der Juden im Kreis Ostrołęka und auf den
Besitz, den sie nach der von den Nazi-Behörden angeordneten Zwangsevakuierung im Oktober 1939
hatten zurücklassen müssen. Es wurde versucht, sowohl die Fälle einzelner Rückkehrer nach 1944/1945,
die der Vernichtung entgangen waren, zu untersuchen, als auch auf die Frage zu antworten: Was geschah
mit den ehemals von Juden bewohnten Gebäuden im Kreis Ostrołęka, insbesondere dort, wo vor dem Krieg
Synagogenbezirke existiert hatten – außer in Ostrołęka auch in Goworowo und Myszyniec. Eine besonders
interessante Angelegenheit betraf die Synagoge von Ostrołęka in der ul. Sowia, die, wie sich herausstellte, den
Krieg überdauerte hat und danach noch eine gewisse Zeit leer stand, bis sie abgerissen wurde.
Übersetzt von Christiane Schultheiss
Jan Mironczuk, Jewish question in the Ostrołęka county after World War II
Summary
Work refers to the post-war fate of the Jews from the district Ostroleka, as well as to the property abandoned by them when ordered by the Nazi authorities forced evacuation in October 1939. Efforts were made to
investigate both cases the individual returns of the 1944/1945 year. Survivors of the Holocaust, as well as answer to the question: What happened to the buildings of the Jews in the district of Ostroleka, especially where before the war there were circles - apart from Ostroleka, also in Goworowo and Myszyniec. Particularly
interesting case involved Ostrołęka Street synagogue Sowia, which, as it turned out, survived and even for
a certain period stood abandoned after the war, until it was demolished.
Translated by Jerzy Kiełbik
Cz. Miłosz, Traktat poetycki, Paryż 1957, za: J. T. Gross, op. cit., s. 296.
Zob. Z. Drezner, Przedmowa do wydania polskiego, w: Księga Żydów ostrołęckich, ss. 24–28; J. Gołota,
Poprzez prawdę do pojednania – Słowo wstępne w: J. Mironczuk, op. cit., ss. 7–8.
73
74
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Elżbieta Kowalczyk-Heyman, Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej
(między Pisą a Biebrzą), Wydawnictwo DiG, Warszawa 2013, ss. 395.
Recenzowana publikacja stanowi kontynuację pracy tejże Autorki wydanej
w 2003 r. o granicy mazowiecko-krzyżackiej na odcinku zachodnim (od Drwęcy do Pisy)1. Pisząc wówczas recenzję tej książki konkludowałem „że otrzymaliśmy niezwykle wartościową i pożyteczną pracę. Dzięki niej nasza wiedza o pograniczu polsko-pruskim wydatnie się powiększyła. Z niecierpliwością będę też
oczekiwał na omówienie dziejów wschodniej części tej granicy”2. Zatem mój postulat ziścił się w postaci recenzowanego tutaj opracowania. W zasadzie mógłbym tu powtórzyć tylko konkluzję sprzed dziesięciolecia, ale obowiązki recenzenta wymagają jednak bardziej wzmożonego wysiłku.
Konstrukcja pracy jest zbieżna z poprzednią, choć warto podkreślić, że
w stosunku do poprzedniej książki została ona nieco zmodyfikowana, głównie
w związku z brakiem wałów podłużnych na tym odcinku granicy. Nie ma zatem dwóch odrębnych części. W pierwszym rozdziale – o wstępnym charakterze – omówiono stan badań i źródła oraz przedstawiono problematykę badań.
W rozdziale drugim omówiono szczegółowo historyczną topografię pogranicza mazowiecko-pruskiego (ukształtowanie terenu, gleby, rzeki, brody, bagna,
jeziora, lasy, surowce mineralne i drogi). Z kolei o toponimii pogranicza mazowiecko-pruskiego traktuje bardzo szeroko rozdział trzeci, w którym omówiono nazwy krain (Połeksze, Zlina), hydronimy i nazwy terenowe, a następnie nazwy miejscowe według etnicznego pochodzenia (polskie i pruskie). W oparciu
o zebrany materiał źródłowy poprawiono wiele dotychczasowych propozycji pochodzenia nazw. W rozdziale czwartym dokonano omówienia dziejów wczesnośredniowiecznego osadnictwa w strefie pogranicza w świetle źródeł materialnych
(cmentarzyska, grodziska, osady, skarby), toponomastycznych i pisanych. W ostatnim rozdziale ukazano chronologiczny wykład dziejów politycznych i kształtowania się pogranicza mazowiecko-pruskiego oraz granicy mazowiecko-krzyżackiej.
Punktem wyjścia do szczegółowych rozważań Autorki była misja św. Brunona
1
2

E. Kowalczyk, Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej (między Drwęcą a Pisą), Warszawa 2003.
Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2004, nr 2, ss. 240–243.

Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2014, nr 2(284)
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a kończy je ona traktatem mełneńskim z 1422 r i rokowaniami w Szczuczynie
w 1437 r. W ostatnim rozdziale, którego odpowiednika nie było w poprzedniej książce, przedstawia wyznaczniki i znaki graniczne oraz sposoby wytyczania granic.
Z wniosków i ustaleń warto podkreślić następujące: zdecydowanie odrzucono określanie zasięgu wczesnośredniowiecznego osadnictwa jaćwieskiego po Bug, a pruskiego po środkową Narew; ostrożnie podkreślono, że w strefie
okalającej granicę mazowiecko-krzyżacką z 1343 r. dochodziło przed schyłkiem
XIII w. do nakładania się nazewnictwa bałtyckiego i słowiańskiego; najdalej wysuniętym punktem osadnictwa mazowieckiego uznano kompleks osadniczy
w Truszkach-Zalesiu, a najbliższy pruski znajdował się w Gorczycach i Bajtkowie; pierwsze linearne określenie granicy mazowiecko-krzyżackiej podjęto w latach trzydziestych XIV w., przy wzajemnych pretensjach, ale stroną ekspansywną był zakon krzyżacki; przebieg granicy wytyczono na mocy ugody w Bratianie
w 1343 r., z tym że granicę na odcinku dolnej Biebrzy dopiero w 1398 r., zaś na
Połekszu (na odcinku dolnego Łeku) ostatecznie w 1422 r., choć pierwsze umowy pochodziły z 1254 i 1260 r. Mimo licznych sporów mazowiecko-krzyżackich
granica okazała się stabilna i w niezmiennym kształcie przetrwała do 1920 r.
Poziom merytoryczny pracy oceniam bardzo wysoko. Autorce w pełni powiodło się omówienie dziejów granicy mazowiecko-krzyżackiej na odcinku od
Pisy do Biebrzy, a przy okazji obaliła wiele mitów funkcjonujących w literaturze
i dała niejednokrotnie zupełnie nowe spojrzenie na kształtowanie się tej granicy.
Drobne uchybienia, czy też tezy budzące wątpliwości, są nie do uniknięcia przy
tak szerokim obszarze badawczym i bogactwie poruszanych zagadnień. A przy
tym podstawa źródłowa jest niekiedy bardzo skromna i stąd trudna do jednoznacznej interpretacji.
Z obowiązku zaś recenzenta skupię się na uwagach krytycznych. Autorka słusznie podnosi inne od dotychczasowego rozumienie terminu in confinio
(jako ‘sąsiedztwo’), użytego w opisie miejsca śmierci św. Brunona z Kwerfurtu. Problem jednak w tym, że raczej nie powinno się tego interpretować jako
‘w sąsiedztwie Prus, Litwy i Rusi’, gdyż źródła współczesne nie podają takiej konstrukcji, a wyłącznie „Litwę i Ruś”. „Prusy” dołączają do tego zestawu dopiero
źródła autorów XII-wiecznych i można mieć podstawy, że dokładnie w ten sam
sposób interpretowali niejednoznaczne źródła, jak współcześni historycy3. Generalnie swój pogląd na temat misji św. Brunona szeroko uzasadniłem we wspomnianej pracy o misji św. Brunona i uwagi Autorki, poza drobnymi szczegółami
(np. wcześniejszego pojawienia się „legendy” łomżyńskiej), nie przekonują mnie
3

Szerzej o tym. zob. G. Białuński, Misja prusko-litewska biskupa Brunona z Kwerfurtu, Olsztyn 2010, s. 104.
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do zmiany mojej rekonstrukcji. W powyższej mojej pracy niejednokrotnie dyskutowałem ze zdaniem Autorki (znanymi z innych Jej prac)4.
Nie zaprzeczam zdaniu o wcześniejszym istnieniu grodu w Wiźnie (przed
objęciem go przez prokuratora Trojana w 1146/47). Natomiast mam obiekcje
co do jego roli przed tym czasem, przynajmniej brak co do tego informacji źródłowych (ss. 232–234). Moim zdaniem za realnym przejściem Wizny w 1145 r.
w ręce ruskie przemawia jednoznacznie zapiska źródłowa w „Latopisie ipatiewskim” (stoi tam даста, co należałoby tłumaczyć jako ‘oddali, przekazali’, czyli
w czasie przeszłym dokonanym)5. Niestety nie mamy na to potwierdzenia w innych źródłach, wobec tego pozostaje to nadal tylko hipotezą, ale uważam, że stosunkowo mocną, gdyż mającą za sobą współczesny przekaz. Tymczasem inne
hipotezy zbudowane są tylko na przesłankach pośrednich.
Zdecydowanie brakuje mi też jakiegokolwiek odniesienia do mojej rekonstrukcji dziejów stosunków polsko-jaćwieskich w XIII w., zawartej w pracy Studia z dziejów plemion pruskich i jaćwieskich, Olsztyn 1999 (poprawioną i zaktualizowaną wersję wydałem ostatnio po litewsku w „Terra Jatwezenorum”6), poza
artykułem Bronisława Włodarskiego7, wykorzystanym przez Autorkę, jest to najszersze ujęcie problemu. Nie będę tutaj wchodził już w – liczne zresztą – szczegóły, z którymi bym polemizował. Z drugiej strony E. Kowalczyk wnosi szereg
świeżych pomysłów i interpretacji, jak np. w sprawie Rajgrodu (ss. 240–242).
Z innych uwag: brakuje mi wykorzystania bardzo cennej pracy Mikołaja
Gładysza8. Nawiążę też do uwagi z poprzedniej książki, że niekiedy Autorka swoje wnioski opiera na krytyce ustaleń poszczególnych autorów piszących na te tematy (niejako „wypośrodkowując” ich opinie), a nie na krytyce źródeł, zwłaszcza pisemnych. Dotyczy to, jak poprzednio, fragmentu pracy omawiającego stosunki polityczne na pograniczu polsko-pruskim (ss. 221–249).
Wszystkie te uwagi nie zmieniają w żadnym razie opinii wcześniej wyrażonej, że mamy do czynienia z pracą ważką, a w licznych fragmentach wręcz
znakomitą. Uwagi dotyczą spraw szczegółowych lub dyskusyjnych, a pominięto omówienie całego szeregu konkretnych ustaleń i wniosków Elżbiety Kowal4
Por. np. E. Kowalczyk-Heyman, Czy istotnie Prusy? W sprawie lokalizacji pierwszego etapu misji biskupa Brunona z Kwerfurtu, w: O rzeczach minionych: scripta rerum historicarum Annae Rutkowska-Płachcińska
oblata, red. L. Kruppé, M. Młynarska-Kaletynowa, Warszawa 2006, ss. 164–177.
5
Por. G. Białuński, Wizna na pograniczu polsko-pruskim w czasach Bolesława Kędzierzawego, w: Pogranicze polsko-pruskie i krzyżackie, red. K. Grążawski, Włocławek-Brodnica 2003, ss. 255–276.
6
G. Białuński, Jotvingių problema Lenkų politikoje nuo 1194 iki 1283 metų, Terra Jatwezenorum. Istorijos paveldo metraštis, 2010 (2), ss. 23–71.
7
B. Włodarski, Problem jaćwiński w stosunkach polsko-ruskich, Zapiski Historyczne, 1958–1959, 2–3,
ss. 7–36.
8
M. Gładysz, Zapomniani krzyżowcy. Polska wobec ruchu krucjatowego w XII–XIII wieku, Warszawa 2002.
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czyk-Heyman, które niewątpliwie wzbogacają naszą wiedzę o granicy mazowiecko-krzyżackiej. Zwróciłbym też uwagę na niezwykle mocną stronę metodologiczną badań zaprezentowaną w tej książce (poza wspomnianą wyżej
uwagą), a zatem przede wszystkim na interdyscyplinarne ujęcie tematu (archeologiczno-historyczne, toponomastyczne i kartograficzne).
Grzegorz Białuński

Starostwo powiatowe w Olsztynie 1945–1950. Wybór dokumentów, wybrał,
wstępem i komentarzem opatrzył Robert Syrwid, Pracownia Wydawnicza
ElSet, Olsztyn 2009, ss. XXXIII + 259, il.
W 1945 r. polskie władze na Ziemiach Odzyskanych stanęły przed trudnym zadaniem odbudowy – choć często możemy mówić raczej o budowie – życia społeczeństwa niemal we wszystkich aspektach. Zjawiskiem dominującym,
zwłaszcza w pierwszych miesiącach, było ustanowienie polskiej władzy poprzez
stworzenie aparatu administracji państwowej i samorządu terytorialnego. Nie
inaczej było na Warmii i Mazurach. Jednymi z pierwszych były ekipy grup operacyjnych Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów1. Równocześnie na teren
Okręgu Mazurskiego przybywały ekipy starościńskie, do zadań których należało
głównie przejmowanie władzy od radzieckich komendantów wojennych i tworzenie struktur administracyjnych powojennego państwa polskiego.
Omawiana praca poświęcona jest funkcjonowaniu władzy państwowej
i samorządowej. Wyboru dokumentów dokonał Robert Syrwid, doktor nauk humanistycznych, autor monografii i artykułów związanych z powojenną historią
Warmii i Mazur. Do jego najważniejszych publikacji należy praca o dziejach Polskiej Partii Socjalistycznej na Warmii i Mazurach2. Edycja źródłowa, opracowana przez R. Syrwida, jest zbiorem dokumentów, dotyczących Starostwa Powiato1
Robert Syrwid, powołując się na literaturę dotyczącą początków polskiej administracji na Warmii
i Mazurach, wymienia opracowania dotyczące działalności grup operacyjnych, m.in.: E. Wojnowski, Grupa
Operacyjna Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów i Ministerstwa Przemysłu na Prusy Wschodnie, Komunikaty Mazursko-Warmińskie (dalej: KMW), 1966, nr 4; T. Dubicki, Początki działalności Grupy Operacyjnej
KERM „Prusy Wschodnie” na terenie Warmii i Mazur (10 marca – trzecia dekada maja 1945 r.), KMW, 1984,
nr 1. Należy jednak pamiętać, że ich zadaniem była przede wszystkim ocena zniszczeń wojennych, a następnie
przejmowanie i uruchamianie wszystkich gałęzi przemysłu, nie zaś tworzenie struktur administracji samorządowej na Ziemiach Odzyskanych.
2
R. Syrwid, Od partnerstwa do wymuszonej „jedności”: olsztyńska organizacja Polskiej Partii Socjalistycznej w latach 1945–1948, Łódź 2004.

Recenzje i omówienia

299

wego w Olsztynie w latach 1945–1950. Początkowej cezury nie trzeba wyjaśniać.
Należy to uczynić natomiast w odniesieniu do cezury końcowej – roku 1950.
Otóż 20 marca 1950 r. weszła w życie ustawa o terenowych organach władzy
państwowej, która znosiła organy administracji rządowej (urząd wojewody, wicewojewody, starosty, wójta, wydziały wojewódzkie i powiatowe). Tym samym
„rady narodowe stały się jedynymi terenowymi organami władzy państwowej
we wszystkich jednostkach podziału terytorialnego kraju”3. Tym samym przestało istnieć Starostwo Powiatowe w Olsztynie.
Publikacja składa się ze Wstępu, materiałów źródłowych oraz ilustracji.
Wzbogaca ją dodany przez autora indeks.
We Wstępie autor wyczerpująco przedstawił zagadnienie związane ze
strukturami administracyjnymi państwa i samorządu terytorialnego. Przy ich
tworzeniu z jednej strony czerpano ze spuścizny II RP – zachowane zostały
urzędy wojewódzkie i starościńskie. Z drugiej natomiast wprowadzono nową
formułę ustroju władz lokalnych, czyli rady narodowe i ich organy wykonawcze4. Autor przedstawił różnicę między organami administracji ogólnej w terenie (np. starostwami) a samorządem terytorialnym, „korporacją prawa publicznego”5, reprezentowanym przez rady narodowe i – co ważne – podkreślił
nadrzędność tych ostatnich. Istotne jest również zwrócenie uwagi przez autora
na odrębność administracyjną Ziem Odzyskanych, w tym Warmii i Mazur.
Poza wyczerpującymi informacjami dotyczącymi samorządu terytorialnego w Polsce, Syrwid przedstawił także podział administracyjny starostwa olsztyńskiego. Czytelnik może zapoznać się również z krótkim rysem historycznym
urzędu od powstania w 1945 r. do jego faktycznej likwidacji. Autor podnosi także kwestię reform administracyjnych po 1950 r. oraz odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce po 1989 r. (Czyni to chyba niepotrzebnie, biorąc pod uwagę cezury zawarte w tytule opracowania). Informacje zostały wzbogacone o liczne biogramy ważniejszych urzędników i osób pełniących funkcje publiczne, co
z pewnością podnosi wartość pracy.
W publikacji zamieszczono 42 dokumenty, które zostały podzielone na
trzy grupy. Pierwszą, najważniejszą, stanowią sprawozdania starostów olsztyńskich z lat 1945–1949. Kolejna część zawiera protokoły inspekcji jednostek samorządowych, protokoły posiedzeń Powiatowej Rady Narodowej, relacje inspektorów samorządowych oraz różne zestawienia statystyczne. Do ostatniej
grupy autor zakwalifikował źródła przedstawiające wykazy pracowników staR. Syrwid, Wstęp, s. XIV.
Ibidem, s. IX, XI, XII.
5
Ibidem, s. XI.
3
4
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rostwa oraz pracowników gmin w niektórych okresach6. Opublikowane źródła
w większości stanowią dokumenty, których twórcami są urzędnicy Starostwa
Powiatowego w Olsztynie (sprawozdania starosty, wykazy pracowników, protokół z inspekcji całego urzędu lub konkretnego referatu) bądź dotyczą tego urzędu (statuty organizacyjne, protokół z inspekcji powiatu dokonanej przez inspektora Wydziału Samorządowego Urzędu Pełnomocnika Rządu). W zbiorze znalazły się także dokumenty stworzone przez inne instytucje, takie jak Komitet Powiatowy PPR w Olsztynie, Komitet Powiatowy PPS w Olsztynie, Powiatowy Inspektorat Szkolny w Olsztynie.
Ta różnorodność pozwala czytelnikowi poznać wybrane aspekty życia publicznego i politycznego w powiecie olsztyńskim. Ogromną wartość przedstawiają przede wszystkim sprawozdania starostów olsztyńskich, które są nie tylko urzędowym raportem na temat sytuacji w powiecie, ale stanowią odzwierciedlenie
autentycznych problemów w niemal każdej dziedzinie życia, z jakimi borykały
się ówczesne władze. Przykładowo, zawierają one informacje na temat powojennego społeczeństwa. Poza oczywistymi danymi, jak liczba mieszkańców powiatu czy przebieg akcji osiedleńczej, sprawozdawcy raportowali Pełnomocnikowi Rządu (do połowy 1946 r.), a następnie wojewodzie olsztyńskiemu m.in.
o nastrojach panujących wśród ludności. W sprawozdaniu z kwietnia 1947 r.
czytamy: „ludność autochtoniczna nie przejawia żadnych zainteresowań w posunięciach politycznych, natomiast ludność repatriowana w miesiącu maju wyraziła zadowolenie z powodu osiedlania się na ziemiach odzyskanych”7. Dzięki
dokumentom czytelnik może poznać także stan bezpieczeństwa w powiecie olsztyńskim (w tym problem stacjonowania Armii Czerwonej oraz szabrowników),
sytuację gospodarczą (rolnictwo i przemysł), a także sprawy związane z odbudową powiatu. Sprawozdania zawierają również dane na temat stanu zdrowotnego
ludności, form opieki społecznej oferowanej przez państwo oraz misje zagraniczne. Obrazu życia w powiecie olsztyńskim w pierwszym pięcioleciu dopełniają także informacje starostów na temat spraw wyznaniowych, kulturalnych
i szkolnictwa. Raporty na temat poszczególnych aspektów życia uzupełniają ponadto sprawozdania innych organizacji i instytucji (np. Inspektoratu Szkolnego
w Olsztynie lub akta dotyczące działalności partii politycznych).
Robert Syrwid opublikował również dokumenty dotyczące spraw organizacyjnych starostwa, takie jak Dekret o zarządzie Ziem Odzyskanych, statuty organizacyjne Okręgu Mazurskiego i Starostwa Powiatowego w Olsztynie, co jest
istotne z punktu widzenia historii administracji. Przedstawiają one bowiem po6
7

Ibidem, s. XXXI, XXXII.
Starostwo Powiatowe w Olsztynie, dok. 24, s. 139.
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czątek organizacji życia samorządowego na Ziemiach Odzyskanych po II wojnie światowej. Od strony organizacyjnej pracę urzędu starościńskiego możemy
poznać także dzięki protokołom z inspekcji starostwa i jego poszczególnych referatów. Z kolei informacje dotyczące „elity władzy” w powiecie oddają wykazy
pracowników starostwa i gmin, w których ujęto informacje na temat: pełnionej
przez pracownika funkcji, daty rozpoczęcia pracy w urzędzie, wykształcenia, poprzedniego miejsca zatrudnienia lub przynależności partyjnej. Niektóre wykazy
zawierają także notatki dotyczące cech charakteru zatrudnionych urzędników
i ocenę ich pracy („uczciwy i pracowity”, „sumienny”, „wywiązujący się bez zastrzeżeń z powierzonych obowiązków” albo „pracowity i dobry fachowiec”8, czy
pracownicy są „pojętni i chętni”, czy „mniej pojętni”9) oraz pochodzenie (Warmiak, osiedleniec, repatriant10). Dzięki tym wszystkim informacją można stworzyć swoisty „portret” urzędnika państwowego lub wyciągnąć wnioski odnośnie
do innych problemów, m.in. na temat ludności autochtonicznej i jej roli w „systemie władzy” w pierwszych latach po wojnie (według wykazu z września 1946 r.
Warmiacy pełnili funkcje wójtów i sołtysów w większości gmin powiatu olsztyńskiego11).
Opracowanie źródeł przekonuje czytelnika o ogromie pracy włożonej
przez autora w przygotowanie publikacji. W przypisach zostały zawarte wyczerpujące informacje ułatwiające odbiór dokumentów. Świadczą one przede
wszystkim o ogromnej wiedzy badacza historii regionu oraz o jego rzetelności.
Autor przyjął – co jest zrozumiałe – porządek chronologiczny w układzie
źródeł. Z drugiej strony można byłoby się zastanowić, czy bardziej czytelne nie
byłoby trzymanie się nakreślonego we Wstępie układu „hierarchicznego” i podział dokumentów np. na akta statutowe, organizacyjne, następnie sprawozdania
starostów powiatowych i wreszcie pozostałe dokumenty, zachowując w ramach
poszczególnych grup porządek chronologiczny.
Drobnym mankamentem pracy jest brak pewnej spójności. Poprzez wybór dokumentów autor chciał przedstawić pewną różnorodność, jednak tytuł
publikacji sugeruje, że zbiór zawiera akta stworzone wyłącznie przez władze starościńskie lub dotyczące bezpośrednio pracy urzędu. Chcąc przedstawić sytuację ogólną powiatu na przykładzie innych dokumentów, należało zatytułować
zbiór „Powiat olsztyński 1945–1950” i poszerzyć go np. o: dokumenty Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa w Olsztynie, ale także sprawozdania innych instyIbidem, dok. 31, s. 171, 172.
Ibidem, dok. 16, s. 112.
10
Ibidem, dok. 19, ss. 125–128.
11
Przykładowo na piętnaście stanowisk w gminie Gietrzwałd Warmiacy zajmowali aż dwanaście – ibidem, s. 126.
8
9
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tucji (poza partyjnymi i kulturalno-oświatowymi, które w zostały ujęte w zbiorze) – Państwowego Urzędu Repatriacyjnego Powiatowy Oddział w Olsztynie,
Powiatowego Urzędu Ziemskiego, Powiatowego Urzędu Informacji i Propagandy, sprawozdania powiatowych komitetów poszczególnych partii politycznych, ale
także Powiatowego Komitetu Opieki Społecznej, powiatowych ośrodków zdrowia
itd. Trzymając się natomiast tytułu opracowania, podstawowe dokumenty, jakimi są sprawozdania poszczególnych starostów, można było „obudować” sprawozdaniami wybranych referatów urzędu. Drobne uwagi krytyczne są wynikiem
subiektywnej oceną autorki recenzji.
Ważnym elementem książki jest także aneks, na który składają się m.in. wydawane przez starostwo dokumenty, życiorysy wybranych urzędników, mapa województwa olsztyńskiego z 1946 r. i – co jest szczególnie interesujące – liczne fotografie.
Omawiana publikacja jest niewątpliwie ważną pozycją odnoszącą się
do powojennych dziejów Warmii i Mazur. Miejmy nadzieję, że zapoczątkuje serię publikacji podobnych źródeł równie dobrze opracowanych, odnoszących się
do pozostałych powiatów województwa w latach 1945–1950.
Anna Bujko
Ryszard Tomkiewicz, Gospodarka mięsna na Warmii i Mazurach po 1945 roku.
Zarys problematyki, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
w Olsztynie, Olsztyn 2013, ss. 187, fot. cz-b.
W prowadzonych po przełomie 1989 r. badaniach nad powojennymi dziejami Warmii i Mazur daje się zaobserwować wyraźny niedosyt publikacji z zakresu regionalnej historii gospodarczej. Problematyka ta, podejmowana w szeregu
opracowań powstałych w okresie PRL – abstrahując od stopnia ich ideologicznego i propagandowego zabarwienia – wymaga obecnie rzetelnej weryfikacji i wciąż
oczekuje na podjęcie kompleksowych oraz wieloaspektowych studiów, ze szczególnym uwzględnieniem zamierzeń i efektów polityki przemysłowo-rolnej państwa w wymiarze lokalnym.
Mając to na uwadze, z dużym zadowoleniem należy odnotować fakt ukazania
się prezentowanej pracy Ryszarda Tomkiewicza, pracownika naukowego Ośrodka
Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, cenionego autora
wielu artykułów i kilku monografii dotyczących powojennej historii regionu.
Książka poświęcona organizacji i działalności zakładów przemysłu mięsnego jest pierwszą próbą przedstawienia zarysu rozwoju i działalności tej branży na
Warmii i Mazurach po 1945 r.
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Zasadniczym celem publikacji, sformułowanym przez autora we Wstępie,
„było ukazanie procesu tworzenia (najczęściej od podstaw) struktur przetwórstwa
mięsnego i mechanizmów działania zakładów produkcyjnych w województwie
olsztyńskim (w tym Zakładów Mięsnych w Elblągu po 1980 r.) oraz przedstawienie uwarunkowań mających wpływ na poziom osiąganych wyników” (s. 8). Autor świadomie ograniczył przedmiot swych zainteresowań wyłącznie do przedsiębiorstw państwowych podległych Centrali Przemysłu Mięsnego – w tym przede
wszystkim Zakładów Mięsnych w Olsztynie i w Ostródzie-Morlinach – z pominięciem małych zakładów spółdzielczych i rzemieślniczych oraz niewielkiej produkcji realizowanej przez Państwowe Gospodarstwa Rolne.
Zakres chronologiczny opracowania zamyka się w przedziale od wiosny 1945 r.,
czyli początków państwowości polskiej na obszarze południowej części Prus
Wschodnich – określanym w latach 1945–1946 mianem Okręgu Mazurskiego,
a następnie województwa olsztyńskiego – do końca lat dziewięćdziesiątych XX w.,
kiedy to dokonano zasadniczych zmian w strukturze własnościowej zakładów
przemysłu mięsnego poddanych procesowi przekształceń prywatyzacyjnych.
Praca została przygotowana w oparciu o solidną bazę źródłową. Podstawową grupę wykorzystanych źródeł stanowiły, nieznane dotąd szerzej, materiały zachowane w obszernym zespole aktowym Zakładów Mięsnych w Olsztynie
1945–1998, przechowywanym w Archiwum Państwowym w Olsztynie. Dopełnienie informacji pozyskanych z zespołu głównego stanowiły także wybrane
dokumenty z innych zespołów archiwum olsztyńskiego: Komitetu Miejskiego
PZPR w Kętrzynie, Miejskiej Rady Narodowej w Kętrzynie, Prezydium Miejskiej
Rady Narodowej w Kętrzynie, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie, Urzędu Pełnomocnika Rządu RP na Okręg Mazurski w Olsztynie, Zarządu Miejskiego w Kętrzynie
oraz Zarządu Miejskiego w Olsztynie. Dodatkowo, przy wyjaśnianiu pewnych
kwestii szczegółowych, autor posłużył się również materiałami z zasobów Archiwum Akt Nowych i Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku.
Osobną, ważną grupą źródeł były też opublikowane akty prawne dotyczące funkcjonowania i organizacji przemysłu mięsnego w PRL, a także korespondencja i dokumentacja techniczna udostępnione przez dr. Janusza Lorenza.
W uzupełnieniu zgromadzonego materiału źródłowego autor przeprowadził ponadto gruntowną kwerendę tytułów prasy regionalnej i branżowej.
W mniejszym stopniu, dostosowanym do założonej koncepcji pracy, wykorzystał natomiast dostępne opracowania odnoszące się do przedstawianej problematyki – powstałe głównie w okresie PRL – a także materiały elektroniczne i relacje ustne.
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Książka, skonstruowana w ujęciu chronologiczno-problemowym, składa
się ze wstępu, czterech rozdziałów, zakończenia, bibliografii, wykazu skrótów
i zestawienia pt. „Osoby zawodowo związane z przemysłem mięsnym na Warmii i Mazurach”. W tym miejscu nasuwa się uwaga, że spośród wymienionych
w zestawieniu ponad stu siedemdziesięciu pracowników branży mięsnej, niestety tylko w stosunku do nielicznych udało się określić lata ich zatrudnienia w poszczególnych zakładach na przestrzeni omawianego okresu.
Całość wzbogacają archiwalne fotografie i kopie dokumentów z prywatnych
zbiorów Kazimierza Kołakowskiego, Janusza Lorenza i Henryka Rapkiewicza oraz
wybranych tytułów prasowych.
W rozdziale pierwszym przedstawiono początki organizacji przemysłu mięsnego na Warmii i Mazurach od 1945 r. do połowy lat pięćdziesiątych XX w. Autor
omówił w nim m.in. stan ocalałych po wojnie niemieckich obiektów przetwórstwa mięsnego i chłodni oraz ich wyposażenia technicznego, działalność pierwszych zakładów masarskich, problemy z zaopatrzeniem w surowiec do produkcji,
trudności transportowe etc. Istotną część rozdziału zajmuje opis efektów realizacji polityki gospodarczej państwa, która doprowadziła do faktycznej likwidacji
sektora prywatnego, jak również niemal całkowitej reglamentacji produkcji oraz
obrotu mięsem i wyrobami wędliniarskimi w ramach prowadzonej od 1947 r.
tzw. walki o handel.
Rozdział drugi, najobszerniejszy, zawiera szczegółową – podzieloną na
cztery okresy – analizę przekształceń organizacyjnych i własnościowych w olsztyńskim przemyśle mięsnym wraz z charakterystyką tempa i zmian kierunków
produkcji.
Zasadniczym celem rozdziału trzeciego było ukazanie podstawowych
czynników warunkujących nie najlepszy stan rozwoju i efektywność zakładów
przetwórstwa mięsnego na terenie województwa olsztyńskiego. Do najważniejszych z nich autor zaliczył m.in.: ciągłe ograniczenia w możliwości pozyskiwania lokalnego surowca rzeźnego, preferencję eksportu nad zaopatrzeniem rynku
wewnętrznego, zagadnienia modernizacyjne i technologiczne związane z procesem produkcji, a także niewielkie efekty kontroli mających służyć wyeliminowaniu występujących permanentnie kradzieży oraz przejawów nadużyć i niegospodarności.
W ostatnim rozdziale, zatytułowanym Inne czynniki mające wpływ na efekty przetwórstwa mięsnego w regionie, zostały poruszone kwestie związane z polityką personalną prowadzoną w branży mięsnej – z uwzględnieniem szkolnictwa
zawodowego – sprawy socjalne, bezpieczeństwo i higiena pracy, opieka zdrowotna
nad pracownikami oraz współzawodnictwo pracy i ruch racjonalizatorski.
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Na szczególną uwagę zasługuje niezwykle ciekawy fragment rozdziału poświęcony szeroko rozumianej – prowadzonej od połowy lat pięćdziesiątych XX w.
– współpracy regionalnych zakładów przemysłu mięsnego z krajowymi placówkami naukowymi, w tym przede wszystkim z olsztyńskimi uczelniami wyższymi:
Wyższą Szkołą Rolniczą i Akademią Rolniczo-Techniczną.
Jak słusznie zaznaczył autor w Zakończeniu, „w rzeczywistości ideologiczno-gospodarczej Polski Ludowej przetwórstwo mięsne stopniowo stawało się kwestią polityczną o znaczeniu strategicznym dla ekip rządzących krajem” (s. 169). Nie
przynosiło to jednak spodziewanych pozytywnych skutków dla bieżącej produkcji i zaopatrzenia ludności. O hamowaniu rozwoju tej branży przesądziły w dużej mierze niewydolny system decyzyjny i trudności zaopatrzeniowe.
W wypadku Warmii i Mazur jedną z najważniejszych przyczyn decydującą
o stale niższym niż zakładano poziomie wytwórczości – niezależnie od autentycznego zaangażowania i poważnego wkładu pracy włożonego przez pracowników
tej branży – był niedostateczny chów zwierząt rzeźnych w regionie, a także brak
możliwości pełnego przetworzenia surowca w lokalnych zakładach.
Książka została napisana przystępnym i rzeczowym językiem, co powoduje, że będzie ona łatwiejsza w odbiorze nie tylko dla specjalistów, ale też szerszego kręgu czytelników.
Reasumując, należy stwierdzić, że praca R. Tomkiewicza stanowi potrzebny krok, a zarazem niewątpliwą zachętę w kierunku podjęcia dalszych badań
nad gospodarką Warmii i Mazur po zakończeniu II wojny światowej.
Robert Syrwid
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