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Dawno, dawno temu, za 
siedmioma górami, za siedmio-
ma lasami… Tak można, by 
zacząć tę opowieść, chociaż to 
nie bajka, lecz historia, której 
osnowa jest bardziej frapująca  
niż niejedna kraina fantazji. 
Zaczyna się około 1270 r. w 
Meklemburgii, skąd książę 
Henryk  I Pielgrzym ruszył w 
krucjatę przeciwko pogańskim 
jeszcze Litwinom. Wówczas to 
jeden z jego rycerzy - Henryk 
Hahn dotarł prawdopodobnie 
do dzisiejszej Estonii, wówczas 
części Królestwa Danii, i nabył 
dobra królewskie. Co ciekawe, 
w imieniu ówczesnego kró-
la Danii Eryka V Glippinga 
Estonią władała jego matka, 
królowa Małgorzata, córka 
księcia lubiszewsko-tczewskie-
go Sambora II i siostra Salo-
mei, żony księcia kujawskiego 

Bartosz Wiśniewski

Inflanty po inowrocławsku

Ziemomysła. Sambor 
ostatnie lata życia spę-
dził w Inowrocławiu, na 
dworze zięcia i córki, 
i tu został prawdopo-
dobnie pochowany w 
nieistniejącym już ko-
ściele franciszkanów, 
położonym tuż obok 
dzisiejszej siedziby ino-
wrocławskiej bibliote-
ki1. Eryk VI Menved, 
następca Glippinga na 
duńskim tronie, w roku 
1318 podarował  Johanno -
wi (synowi Henryka Hahna) 
dobra ziemskie za „rycerskie 
i chwalebne czyny”. Bratem 
Johanna był Reimar, komtur 
trzech ważnych zamków krzy-
żackich w dzisiejszej Łotwie 
i Estonii, a w latach 1324-
1328 inflancki mistrz krajowy. 
W 1476 roku mistrz zakonu 

Berndt von der Borch zapisał 
Heinrichowi Hahnowi i jego 
spadkobiercom dobra ziem-
skie Postenden w dystrykcie 
Talsen. Posiadłości należały do 
rodziny Hahnów nieprzerwa-
nie do roku 1939 (częściowo 
znacjonalizowane po I wojnie 
światowej), co stanowi swoisty 
rekord w Kurlandii. Talsen to 

łotewskie Talsi - miasto i 
stolica okręgu. Kilka ki-
lometrów na wschód od 
niej, nad rzeką Stende, 
leży wieś Pastende, czyli 
po niemiecku i polsku 
Postenden - pieczęcie 
z tą nazwą odnajduje-
my odciśnięte na nie-
których woluminach, 
przechowywanych obec-
nie w inowrocławskiej 
Bibliotece (fot. 1). W 
inowrocławskim egzem-
plarzu lipskiej edycji z 
roku 1802 dziejów wojny 
trzydziestoletniej pióra 
Friedricha Schillera na 
stronie tytułowej widnie-
je ponadto pieczęć, któ-
rej ikonografia nawiązu-
je do założonego w 1202 
r.  zakonu kawalerów 

mieczowych (fot. 2)2.
Pałac w Postenden stoi 
do dziś. Od 1945 roku 
mieści się w nim szkoła 
podstawowa (fot. 3).

Na mocy traktatu 
wileńskiego z listopada 
roku 1561, pomiędzy 
konfederacją inflancką 
a Wielkim Księstwem 
Litewskim, po sekulary-
zacji inflanckiej gałęzi 
zakonu krzyżackiego, 
Postenden znalazło się 

w nowo powstałym Księstwie 
Kurlandii i Semigalii, stano-
wiącym – jako część Inflant - 
osobiste lenno króla Zygmunta 
Augusta. W 1566 r. inkorporo-
wano te ziemie do Wielkiego 
Księstwa Litewskiego, a w 1569 
r. - w ramach unii lubelskiej 

– do nowo powstałej Rzeczy-
pospolitej Obojga Narodów 
(jako jej lenno)3. 

Częścią jesiennych poro-
zumień 1561 r. było  Privile-
gium Sigismundi Augusti (Przy-
wilej Zygmunta Augusta), gwa-
rantujące dominującą pozycję 
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szlachcie inflanckiej, językowi 
niemieckiemu i religii luterań-
skiej w życiu publicznym. By 
taką pozycję w administracji 
Księstwa Kurlandii i Semigalii 
zachowały stare rodziny szla-
checkie, w październiku 1620 
r. tzw. ława rycerska (Ritter-
bank) utworzyła pierwszą listę 
rodów wpisanych do księgi ry-
cerskiej (Ritterbuch). Hahno-
wie znaleźli się w tym doboro-
wym towarzystwie, w pierwszej 
z trzech klas przysługującej 
najstarszym rodom4. Według 
Die Adelsmatrikel, oficjalnego 
wykazu z 1747 r., Hahnowie 
byli jedną ze 172 rodzin szla-
checkich w tej części dawnej 
Rzeczypospolitej.

Jej status okazał się sto-
sunkowo trwały5. Do roku 1711 
panowali w niej niemieccy 
książęta z rodu Kettler, po-
tomkowie ostatniego mistrza 
krajowego inflanckiej gałęzi 
zakonu krzyżackiego, okazu-
jąc się lojalnymi lennikami 
Rzeczypospolitej  - w przeci-

wieństwie do brandenburskich 
Hohenzollernów, polskich 
lenników z Prus Wschodnich6.

W monumentalnym Słow-
niku Królestwa Polskiego i innych 
krajów słowiańskich, wydanym 
na przełomie XIX i XX wieku, 
a opisującym z dużą  precyzją 
miejscowości należące ongiś 
do Rzeczypospolitej, czytamy:

„Postenden, dobra pry-
watne, okr. tukumski, pow. i 
par. talseńska (Kurlandya). 
Do dóbr należą folw.: Althof 
i Neuhof. W pobliżu znajdują 
się źródła siarczane”7.

W 1713 r. car Piotr I Wiel-
ki poprzez zabiegi dyploma-
tyczne walnie przyczynił się do 
ślubu swojej bratanicy Anny 
Iwanownej z księciem Kurlan-
dii i Semigalii Fryderykiem 

Wilhelmem Kettlerem. Pan 
młody zmarł nagle (prawdo-
podobnie otruty) w trakcie 
uczty weselnej, co pozwoliło 
carowi zatrzymał w imieniu 
nowej księżnej to państwo pod 
okupacją rosyjską8.  Estonia i 
większa część Łotwy (włącznie 
z Kurlandią) przeszły pod 
panowanie rosyjskie faktycz-
nie już w 1710 r., a prawno-

-formalnie w 1721 i 
w 1795 r. Kurlandię 
przyłączono do Rosji 
wiosną 1795 r., bezpo-
średnio przed III roz-
biorem Rzeczypospo-
litej9. Philipp George 
Friedrich von Hahn z 
Postenden był człon-
kiem sześcioosobowej 
delegacji landtagu,  
p r z y j ę t e j  w ó w c z a s 
przez Katarzynę II. 
Po odebraniu wierno-
poddańczych hołdów 
caryca zagwarantowa-
ła kurlandzkiej elicie 
wolność religijną oraz 
zachowanie nabytych 
praw i przywilejów. 
Ponadto  cz łonków 
delegacji nagrodziła 
zaszczytnymi tytuła-
mi. Hahn został radcą 
stanu10.

Pierwsze dziesię-
ciolecia rządów ro -

syjskich stały się dla Niemców 
bałtyckich czasem pomyślności 
i rozwoju11. Odgrywali ważną 
rolę w rozwoju ekonomicznym 
i kulturalnym guberni bałtyc-
kich, a pod wieloma względami 
były to najlepiej rozwinięte 
cywilizacyjnie części Cesarstwa 
Rosyjskiego12.

Utrzymano sztywne po -
działy stanowe. W roku 1862 
rosyjska Duma uznała pra -
wo 71 kurlandzkich rodów 
do używania tytułu barona 
(Graf). Byli wśród nich Hah-
nowie. Niemal wszyscy właści-
ciele ziemscy byli narodowości 
niemieckiej, z których dwie 
trzecie legitymowało się szla-
chectwem. Wszyscy posiada-
cze majątków ziemskich, bez 
względu na pochodzenie spo-

łeczne, należeli do korporacji 
nazywanych rycerstwami (Rit-
terschaften), które posiadały 
osobowość prawną. Rycerstwa 
wywierały bardzo duży wpływ 
na politykę w tym regionie, aż 
do 1918 r. włącznie13.  Prawo 
głosu w landtagu mieli jednak 
tylko przedstawiciele rodów 
wpisanych do księgi rycerskiej.

W drugiej połowie XIX 
wieku władze rosyjskie, na 
fali rosnącego nacjonalizmu 
i autokratyzmu, próbowały 
ograniczyć przywileje Balten-
deutschów, znacznie przewyż-
szające prawa szlachty w po-
zostałych guberniach14. Spory 
narodowościowe przybierały 
na sile, czego dowodzą m.in. 
trzy książki z Postenden, znaj-
dujące się obecnie w Bibliote-
ce Miejskiej im. Jana Kaspro-
wicza. Appell an die europäische 
Öffentlichkeit gegen die russischen 
Zeitungen, wydany anonimowo 
w Lipsku 1865 roku, autor-
stwa pochodzącego z arysto-
kratycznej rodziny Niemców 
bałtyckich Jegóra von Siversa, 
był odpowiedzią 
na pojawiające 
się wówczas ataki 
publicystyki ro -
syjskiej na wspo-
mniane przywile-
je. Teraz to „biały 
kruk” w polskich 
b i b l i o t e k a c h , 
p o d o b n i e  j a k 
wydrukowane w 
Lipsku w 1869 r. 
tłumaczenie pra-
cy s łowianofi la 
Jurija Samarina, 
który dominację 
niemiecką zwal-
czał z przyczyn 
ideologicznych. 
W  t y m  s a m y m 
roku i  mieśc ie 
ukazała s ię też 
trzecia z książek 
- polemika pió -
ra urodzonego w 
Rydze historyka 
Carla Schirrena 
Livländische An-
twort an Herrn Juri 
Samarin, bronią-

ca praw Niemców bałtyckich.
Rewolucja 1905 roku spra-

wiła, że na przełomie listopada 
i grudnia wszystkie miasta i 
miasteczka kurlandzkie zna-
lazły się na pewien czas pod 
pełną kontrolą rewolucjoni-
stów narodowości łotewskiej, 
rosyjskiej lub żydowskiej15, a 
45 majątków ziemskich zosta-
ło podpalonych (Postenden 
uniknęło tego losu). Radykal-
ną zmianę sytuacji Baltendeut-
schów spowodowała jednak 
dopiero I wojna światowa. 
Jesienią 1915 r. do Kurlandii 
wkroczyły wojska niemieckie, 
mogące liczyć podczas okupa-
cji na współpracę z miejscową 
szlachtą i arystokracją. Już w 
sierpniu tego roku przywódcy 
Związku Niemców w Kurlandii 
domagali się przyłączenia kra-
jów bałtyckich do Rzeszy. W 
marcu 1918 r. utworzono efe-
meryczne Księstwo Kurlandii 
(Oststaat), uznane w Berlinie, 
z zamiarem przyłączenia go do 
Cesarstwa Niemieckiego. Szala 
zwycięstwa przechylająca  się 
na korzyść państw Ententy i 
upadek Cesarstwa pogrzebały 
te plany.

Od grudnia 1918 r. do 
lutego 1919 r. Kurlandia, jak 
prawie cała Łotwa, była okupo-
wana przez Armię Czerwoną. 
Do jej wyparcia walnie przyczy-
niła się Bałtycka Landeswehra 
(Baltische Landeswehr) - for-
macja wojskowa bałtyckich 
Niemców, w której walczyło 
co najmniej 15 przedstawicie-
li rodu (dwóch zginęło). W 
kwietniu formacja, pod do-
wództwem generała Rüdigera 
von der Goltza, przeprowa-
dziła zamach stanu, próbując 
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niepodległą Łotwę zmienić 
w państwo rządzone przez 
Niemców. Zapobiegła temu 
dyplomatyczna interwencja i 
wojskowa obecność aliantów, 
przede wszystkim Anglików.

Dominująca pozycja spo-
łeczna i polityczna Balten -
deutschów dobiegała kresu. 
Reforma rolna rządu niepod-
ległej Łotwy, przeprowadzona 
na mocy ustawy z 1920 r.,  po-
zostawiła każdemu z wielkich 
posiadaczy ziemskich tzw. 
„resztówki”, liczące od 50 do 
100 hektarów16. Na początku 
lat trzydziestych w posiadaniu 
łotewskich Niemców było 315 
resztówek. Czasy, kiedy ich ma-
jątki ziemskie przyczyniały się 
do rozwoju rolnictwa w całym 
kraju, minęły bezpowrotnie17. 
W roku 1920 rozwiązano też 
rycerstwa.

Skonfiskowany dwór w 
Postenden stał się własnością 
państwa łotewskiego. Między 
1938 a 1941 r. stacjonował 
w nim pułk piechoty armii 
łotewskiej. Następnie władze 
nazistowskie zmieniły go w 
więzienie, a od października 
1944 r. do maja 1945 r. funk-
cjonował w nim lazaret. 

Pakt Ribbentrob-Moło-
tow z 23 sierpnia i traktat z 
28 września 1939 r. podzieliły 
sfery wpływów w Europie Środ-
kowo-Wschodniej między III 
Rzeszę a Związek Radziecki. 
Po zajęciu zachodniej Polski 
władzom okupacyjnym za -
leżało na sprowadzeniu jak 
najwięcej osób narodowości 
niemieckiej na ziemię bezpo-
średnio wcielone do Rzeszy, 
na miejsce mordowanych i 
wypędzanych Polaków. W paź-
dzierniku Łotwa i Estonia były 
jeszcze niepodległe, ale Hitler 
i Stalin ustalili już w tajnym 
układzie, że te kraje staną się 
sferą wpływów ZSRR. W związ-
ku z tym rozpoczęła się akcja 
przesiedleńcza.

Na mocy porozumienia 
między władzami w Berlinie i 
Rydze z 30 października 1939 
r. wyjeżdżającym Niemcom nie 
wolno było wywozić żadnych 
dóbr kulturalnych związanych 
z Łotwą18. Można jednak było 
zabrać majątek osobisty, w tym 
oczywiście książki. Na Łotwie 
masowa emigracja trwała do 
połowy grudnia. W przeciwień-
stwie do Estonii kontrola celna 
była raczej pobieżna, dzięki 
czemu udawało się zabrać do-
datkowe skrzynie z materiała-
mi archiwalnymi i księgozbio-
rami19. Mieszkańców Kurlandii 
zabierano statkami z portów w 
Lipawie i Windawie.

Większość przesiedleń -
ców skierowano na Pomorze 
Gdańskie i do Wielkopolski. 
Przyznano im 2483 gospodar-

stwa lub majątki ziemskie o 
łącznej powierzchni 215 750 
ha, głównie w Wielkopolsce-
20.W powiecie inowrocławskim 
w latach okupacji hitlerow-
skiej zamieszkało ponad tysiąc 
Niemców bałtyckich. Znajdują-
cy się w centrum miasta, przy 
ul. Królowej Jadwigi, obok 
wejścia na Plac Klasztorny 
(upamiętniający w nazwie 
znajdujący się tam ongiś ko-
ściół i klasztor franciszkanów, 
teraz, po drugiej stronie placu, 
siedzibę ma Teatr Miejski i 
Biblioteka Miejska), Hotel 
Weissa przemianowano nawet 
na Baltischer Hof. 

B u d y n e k ,  p o d p a l o n y 
przez  czerwonoarmis tów, 
spłonął w 1945 r. Mieściło się 
w nim też kino 
„As”. W latach 
okupacji, decy-
z ją  władz nie -
mieckich, razem 
z pobliskim Te-
atrem Miejskim, 
z placówki kul-
turalnej  zmie -
niało się w nie-
mego świadka 
barbarzyństwa. 
Były to bowiem 
punkty zbiorcze 
dla wysiedlanych 
przymusowo z 
rodzinnego mia-
sta Polaków. Sza-
cuje się, że w la-
tach 1939-1945 z 
powiatu inowro-
cławskiego wypę-
dzono 12 tysięcy 
rodaków21. 

Zdjęcie Sta-
nisława Droszcza 
(fot.  4)  doku -
mentuje jedną 
z tych wywózek 
pod koniec 1939 r. Jesteśmy 
na Placu Klasztornym. Po le-
wej stronie Teatr, po prawej 
– kościół ewangelicki (obecnie 
katolicki kościół św. Krzyża). 
Za teatrem, w głębi widoczny 
kawałek niezabudowanego 
placu, na którym w latach 
siedemdziesiątych XX wieku 
powstanie główna siedziba 
inowrocławskiej Biblioteki 
Miejskiej.

W 1939 r. Eberhardowi 

von Hahn z Postenden  przy-
znano „powiernictwo” mająt-
ku w Ostrowie nad Gopłem. 
Prawowitym właścicielem był 
urodzony w 1880 r. Juliusz 
Trzciński (fot. 5). Przedsta-
wiciel patriotycznej, bardzo 
zasłużonej dla Kujaw rodziny 
ziemiańskiej zdał maturę w 
inowrocławskim gimnazjum, 
skończył  s tudia rolnicze i 
ekonomiczne w Niemczech, 
nie przyjął propozycji pra -
cy naukowej w Monachium, 
lecz powrócił do rodzinnego 
Ostrowa, które zmienił we wzo-
rowe gospodarstwo. Aktywnie 
działał w kółkach rolniczych i 
innych towarzystwach pożytku 
publicznego, został posłem 
do Reichstagu, a później – w 
wolnej Polsce – do Sejmu. 
Zwieńczeniem jego kariery 
politycznej była posada mini-
stra byłej dzielnicy pruskiej w 
rządzie Wincentego Witosa. 
Rozstrzelany przez Niemców 
w lasach gniewkowskich w 
październiku 1939 r. Jego ciała 
nigdy nie odnaleziono22.

W Ostrowie Eberhard 
przejął z biblioteki Juliusza 
Trzcińskiego m.in. zbiór prze-
pisów niemieckiego prawa 
cywilnego, wydany w Berlinie 

w roku 1900 - na stronie tytuło-
wej przechowywanego obecnie 
w Inowrocławiu egzemplarza 
wciąż widoczna jest pieczątka 
prawowitego właściciela (fot. 
6). Starał się dobrze zarządzać 
gospodarstwem słynącym z 
produkcji mleka. Na tyle, na 
ile mógł, chronił polskich 
robotników rolnych przed 
wywiezieniem na roboty przy-
musowe, twierdząc, że wszyscy 
są niezbędni w Ostrowie. Zmo-

bilizowany do formacji Volks-
sturm i skierowany do obrony 
Radziejowa przed nacierającą 
Armią Czerwoną, zginał w dniu 
wyzwolenia miasta spod okupa-
cji hitlerowskiej – 20 stycznia 
1945 r. Jego grobu również 
nigdy nie odnaleziono. 

Najstarszy, 23-letni syn 
poległ dzień później w walkach 
w ówczesnych Prusach Zachod-
nich (w okolicach Kwidzyna). 
Żona Anita Sabine (również 
wywodząca się z arystokratycz-
nego, kurlandzkiego, rodu 
- von Keyserlingk) z dwoma 
synami i dwiema córkami ucie-
kła z Ostrowa przez zamarznię-
te Gopło na Zachód, resztkę 
dobytku wioząc na sankach23. 
Zmarła w 1989 r. w Stuttgarcie 
w wieku 94 lat. Córka Bianca 
Maria wyemigrowała do Kana-
dy, gdzie zmarła w 2005 r. w 
wieku 85 lat. 

Eberhard na Kujawach 
czuł się obco, do końca życia 
uważał się za kurlandzkiego 
arystokratę. Jego żona i dzieci, 
które przeżyły II wojnę świa-
tową, niechętnie dzieliły się 
wspomnieniami z młodszymi 
członkami rodu, który roz -
pierzchnął się po Niemczech, 
Szwajcarii i Kanadzie. Wiązało 

się to z ogromnym 
poczuc iem winy 
za to, co Niemcy 
uczynili Juliuszo-
wi Trzcińskiemu 
i innym Polakom, 
także wstydem, że 
ratując się przed 
bolszewikami, zaj-
mują czy jąś  wła -
sność.

Do roku 2018, 
do czasu skontakto-
wania się z mieszka-
jącymi w Kanadzie 
i Szwajcarii przed-
stawicielami rodu 
przez autora tego 
tekstu, panowało 
wśród nich prze -
konanie, ze cenny 
księgozbiór przy -
wieziony z Posten-
den do Ostrowa 
został kompletnie 
zniszczony. Tym -
czasem, porzuco-
ne woluminy w ra-
mach obowiązków 
służbowych zabez-

pieczyli Tadeusz Kaliski (re-
ferent ds. kultury w Zarządzie 
Miejskim) i Henryk Czaman 
(znany malarz i grafik, wów-
czas referent kultury i sztuki 
w Starostwie Powiatowym)24. 
Przewiezione do Inowrocławia  
w 1945 r. woluminy przeszły 
na własność Starostwa Powia-
towego. Na prośbę Zarządu 
Miejskiego w Inowrocławiu, 
zawartą w piśmie z 11 grudnia 
1946 r., przy akceptacji Ku-
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ratorium Okręgu Szkolnego 
Pomorskiego w Toruniu (z 
zastrzeżeniem, „iż wspomniany 
księgozbiór pozostaje nadal 
do dyspozycji Władz Szkol -
nych”25), 12 marca 1947 r. dar 
przekazano w całości Zarządo-
wi Miejskiemu. Od roku 1992 
jest to część inwentarza Czy-
telni Biblioteki Głównej znaj-
dującej się w głównej siedzibie 
inowrocławskiej Biblioteki.

Na dwóch tomach Allgeme-
ine Geschichte der europäischen 
Staaten widnieje pieczęć: „Zum 
Nutzen und Vergnügen” (fot. 
7). Napis „Dla pożytku i przy-
jemności” dobrze wyjaśnia cha-
rakter zbioru z Postenden. Są 
tu opracowania i podręczniki 
geografii, rolnictwa, biologii  
czy ekonomii, zdecydowanie 
jednak wśród wydawnictw 
naukowych i popularnonau-
kowych przeważają dzieła hu-
manistyczne. Wśród nich 1106 
woluminów dotyczy historii, 
178 – politologii, 138 – litera-
turoznawstwa, 77 – filozofii, 
67 – religii. Spośród tytułów 
literatury pięknej 292 repre-
zentuje prozę, 154 poezję i 
110 dramat. Są wśród nich 
dzieła należące do kanonu 
europejskiej i światowej kul-
tury (poczynając od autorów 
starożytnej Grecji i Rzymu, 
a kończąc na prozie Knuta 
Hamsuna i Selmy Lagerlöf), 
jak i przebrzmiałe bestsellery 
(głównie powieści) wydawane 
na przełomie XIX i XX stu-

lecia, znane dzisiaj wyłącznie 
wąskiemu kręgowi literaturo-
znawców. 

Pośród 2461 opublikowa-
nych między rokiem 1730 a 

1943 woluminów znajduje się 
533, wydanych w wieku XVIII 
starodruków, 1820 publikacji  
z XIX w. i zaledwie 109 z wieku 
XX. Pośród opublikowanych 
tomów 1797 to wydawnictwa 
niemieckojęzyczne, 645 – fran-

cuskojęzyczne, 11 – łacińskie, 3 
– łotewskojęzyczne, 3 – włosko-
języczne, 2 – rosyjskojęzyczne 
(tomiki poezji Nikołaja Karam-
zina i Aleksandra Puszkina). 
Ponad jedna czwarta dzieł 
napisanych po francusku w 
kolekcji  przypomina, że od 
czasów Ludwika XIV, zwanego 

Królem-Słońce (i 
tak alegorycznie 
przedstawionego 
m.in. na rycinie 
J e a n a - F r é d é r i -
ca Phélypeaux, 
z a m i e s z c z o n e j 
w pamiętnikach 
hrabiego Mau -
repas, wydanych 
w Paryżu w 1792 
r. - fot. 8) aż do 
p o ł o w y  X X  w . 
każdemu Euro -
pejczykowi pre -
tendującemu do 
reprezentowania 
górnych warstw 
społecznych i in-
telektualnych wy-
padało znać język 
Moliera.

Zwraca uwa-
gę też stosunko-
wo duża l iczba 
f r a n c u s k i c h  i 
niemieckich wy-
dawnictw poświę-
conych Rewolucji 
Francuskiej (50) 
i  Napoleonowi 

(85). Czyżby pięciomiesięczna 
okupacja Kurlandii przez woj-
ska francuskie w roku 1812 i 
kształtowanie się nowoczesne-
go patriotyzmu niemieckiego 

pod hasłami wyzwolenia spod 
francuskich wpływów miały tak 
duże znaczenie dla tożsamo-
ści narodowej mieszkańców 
Postenden?26 A może raczej 
przodująca wówczas w Europie 
kultura francuska i oświece-

niowe hasła wcielane w czyn 
w krajach podbitych przez 
Napoleona miały dla nich ma-
gnetyczną siłę przyciągania? 
Pośrednim dowodem na to 
może być tradycja rodzinna o 
szybszym niż tego wymagało 
prawo zniesieniu pańszczyzny 
przez Theodora von Hahna 
oraz liczne dzieła twórców 
europejskiego Oświecenia w 
rodzinnej bibliotece.

Według obecnych granic 
politycznych kraje, w których 
wydano ocalałe Hahnowskie 
książki to: Niemcy (1617 to-
mów), Francja (409), Łotwa 
(119), Belgia (90), Austria 
(85), Szwajcaria (39), Polska 
(33), Węgry (21), Rosja (20), 
Wielka Brytania (14), Holan-
dia (11), Estonia (10), Czechy 
(6) i Włochy (3)27. Książki 
francuskojęzyczne z Hahnow-
skich zbiorów ukazywały się 
- poza Francją - również w 
Niemczech, Belgii, Holandii 
czy Wielkiej Brytanii, niemiec-
kojęzyczne – nie tylko w Niem-
czech, Austrii czy Szwajcarii, 
ale też na ziemiach – od 1945 r. 
- ponownie polskich (głównie 
we Wrocławiu), w Czechach, 
Estonii, na Węgrzech (w Bu-
dapeszcie) czy Rosji (poza 
obecnym obwodem kalinin-
gradzkim, także w Moskwie i 
Petersburgu). 

Dzieje i charakter biblio-
teki tworzonej przez ród, który 
przez kilka stuleci zamieszki-
wał lenno Rzeczypospolitej, 
a lat kilka Kujawy, łączą się 
– przynajmniej pośrednio – z 
polską historią. Z bardziej bez-

pośrednich i ciekawszych polo-
ników, będących jednocześnie 
„inflantykami”, wymieńmy dla 
przykładu Formula Regiminis de 
Anno MDCXVII - Regierungs-For-
mel vom Jahre 1617 ; Pacta Sub-
jectionis inter Regem Sigismun-
dum Augustum et Magistrum 
Gotthardum Kettler, inita Vilnae 
die XXVIII. Novembris Anni 
MDLXI - Unterwerfungs-Verträge 
zwischen. Pod tym przydługim 
tytułem kryją się oryginalne 
teksty łacińskie i niemieckie 
tłumaczenia dokumentów z 
roku 1561 (m.in. wspomniany 
wcześniej Przywilej Zygmunta 
Augusta) i 1617 r., a wydanych 
w roku 1807, stanowiących nie-
gdyś podstawę ustroju Księstwa 
Kurlandii i Semigalii. Dziesięć 
lat później, u tego samego wy-
dawcy „J. F. Steffenhagen und 
Sohn”, w ówczesnej Mitawie, 
także w tych dwóch wersjach ję-
zykowych wydrukowano zbiór 
orzeczeń królewskiej komisji z 
20 września 1717 r. w sprawie 
skarg i wniosków składanych 
przez kurlandzkie rycerstwo: 
Decisiones super gravaminibus 
a Nobilitate propositis publicatae 
Anno 1717 d. XX Septembris.

Friedrich Konrad Gade-
busch (1719-1788), nazywany 
ojcem nowoczesnej  his to -
riografii Inflant, był twórcą 
słownika historycznego Li-
vländische Bibliothek nach al-
phabetischer Ordnung. Pierwsze, 
trzytomowe wydanie z roku 
1777 jest częścią Hahnow -
skich zbiorów. Podobnie jak o 
pięć  lat wcześniejsza, również 
ryska edycja, jego traktatu 
Abhandlung von Livländischen 
Geschichtsschreibern.

Unikalny zbiór Diarium 
zawiera oficjalne pisma i do-
kumenty związane z pracą 
kurlandzkiego parlamentu 
(Kurländischer Landtag) w 
latach 1763-95, a więc jeszcze 
w czasach Rzeczypospolitej. 
Dokumenty pisane były naj-
częściej po niemiecku, a w 
oficjalnych listach przeważały 
ówczesne języki dyplomacji: 
łacina i francuski. Po polsku 
sporządzono m.in. królewskie 
podziękowania za dwanaście 
armat ofiarowanych Stani -
sławowi Augustowi przez Ry-
cerstwo Księstwa Kurlandii i 
Semigalii w 1791 r. czy list w 
sprawie odwołania ze stolicy 
Kurlandii nieodpowiedniego 
urzędnika, wysłany podczas 
Najjaśniejszej Konfederacji 
Obojga Narodów, zawiązanej 
we wrześniu 1794 r. w wyniku 
Targowicy (fot. 9).

Kodeks kurlandzkiego 
prawa leśnego z 1805 r. (Forst-
-Reglement für das Kurländische 
Gouvernement) to unikat w 
polskich bibliotekach. Unika-
tem na skalę międzynarodową 
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jest natomiast Pastendes mahju 
ihpaschneekeem, wydana w Mita-
wie (pisanej z łotewska „Jelga-
va”) w 1886 r., autorstwa - jak 
informuje napis na stronie 
tytułowej - „E. von Hahn” (fot. 
10). Ten łotewskojęzyczny 
poradnik nawożenia ziemi i 
hodowli zwierząt dedykowany 
został chłopom pracującym 
w majątku Postenden. Jak 
wyznaje autor we wstępie, 
rolnictwem zajmuje się od 
30 lat. Przypuszczać można, 
że jest nim zmarły w 1879 r. 
(kilka lat przed ukazaniem się 
książki) Edmund von Hahn, 
właściciel majątku. Jedynym 
znanym egzemplarzem książki 
w publicznej bibliotece poza 
Inowrocławiem dysponuje 
Uniwersytet Łotwy w Rydze. W 
Bibliotece Miejskiej im. Jana 
Kasprowicza jest tych egzem-
plarzy jedenaście!

Angelegenheit  des Herrn 
Barons George von Roenne auf 
Bershoff und Ogley  to zbiór 
pism urzędowych z lat 1848-
1851, wymienianych między 
baronem Georgem von Rön-
ne (1789-1856), właścicielem 
dóbr Bershoff i Ogley w Kur-
landii, a przedstawicielami 
Kurländische Ritterschaft. 
Na stronach 27-28 znajduje 
się list Theodora von Hahna, 
napisany 16 maja 1848 r. w 
Postenden. Tytułu tego nie 
notują elektroniczne katalogi 
innych (polskich i zagranicz-
nych) bibliotek, a wolumin nie 
posiada adresu wydawniczego.

„Białym krukiem” w pol-
skich bibliotekach jest też Li-
vländische Beiträge - czasopismo 
o łotewskim folklorze, ukazu-
jące się w Berlinie w latach 
1867-71 oraz wydane w roku 
1810 w Mitawie Poesien Rudol-
pha vom Berge. Urodzony w 
Żukowicach (obecnie po-
wiat głogowski) w 1775 r., 
zmarł we Wrocławiu w roku 
1822. W 1803 r. wyjechał 
do Kurlandii, mieszkając 
m.in. w Talsi, niedaleko 
Postenden28. 

Dziesięć woluminów z 
Postenden stanowią łaciń-
skie i niemieckie rękopisy. 
Wśród nich są sporządzone 
w osiemnastym wieku 4 
tomy odpisów dokumen-
tów tworzących prawo, 
obowiązujące w Kurlan -
dii na przestrzeni sześciu 
wieków, do czasu upadku 
Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów („Extract derer 
Sämbtlichen Land-tägli -
chen : Schlüszen de Anno 
1618 bis Anno 1739 inc-
lusive”, 

„Lauda et alia publica 
de anno 1215. usque 1737”, 
„Landtaglige Schlusse und 

Auszuge aus den Co -
missorial Decii”, „Land-
t ags  Absche id  anno 
1641-1724”). Ponadto 5 
dziewiętnastowiecznych 
woluminów dotyczy obo-
wiązujących ówcześnie 
paragrafów prawa kar-
nego i cywilnego.  

Opracowanie topo-
graficzno-statystyczne 
„Topographisch stati-
stisch Tabelle über das 
Gouvernement  Cur -
land” sporządzono w 
Mitawie w 1825 r. Jego 
autorem jest znany i 
ceniony ówcześnie kur-
landzki, niemieckoję -
zyczny poeta romantycz-
ny Ulrich von Schlip-
penbach (1774-1826). 
Były żołnierz armii rosyj-
skiej tłumiącej powsta-
nie kościuszkowskie, 
zagorzały przeciwnik 
pańszczyzny, który z ra-
mienia władz prowincji 
pomagał właścicielom 
majątków ziemskich za-
stąpić pacę przymusową 
dzierżawą i, jak widać, 
służył pomocą również 
w Postenden (fot. 11).

Niektóre druki tak-
że wzbogacają odręczne 
zapiski, jak Mitauischer Neu-
er und Alter Haus und Tafel 
Kalender Auf das Jahr Christi 
1732, 1734, 1741, czyli domo-
we, ilustrowane kalendarze 
na rok 1732, 1734 i 1741,1 
wydane po niemiecku w ów-
czesnej Mitawie. Niepozorne, 
niewielkiego formatu, liczą po  
dwadzieścia kilka stron, ale są 
to najprawdopodobniej jedyne 
egzemplarze tych kalendarzy 
w Polsce i nieliczne na świe-
cie. W  dodatku unikalnymi 
czynią je notatki, pozwalające 
poznać rozkład ważniejszych 

zajęć ówczesnych gospodarzy 
tego kawałka Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów (fot. 12).

„Białym krukiem” w pol-
skich bibliotekach publicz -
nych jest również wydany w 
roku 1839 w Lipsku Essai poli-
tique et historique sur le partage et 
la transmissibilité de la propriéte 
territoriale. Inowrocławski eg-
zemplarz francuskojęzycznego 
eseju na temat prawa własności 
majątków ziemskich w dzie-
więtnastowiecznej Rosji wyróż-
nia jeszcze bardziej odręczna, 
autorska dedykacja Christopha 
M. von Richtera dla księcia 

Aleksandra Suwo -
rowa (1804-1882), 
g u b e r n a t o r a  i n f -
lanckiego w latach 
1848-1861. Wpisana 
po francusku 7 VIII 
1853 r. w Rydze (sto-
licy guberni) stanowi 
deklarację  „najwyż-
szego” przywiązania 
autora do księcia. 
Niektóre egzempla-
rze wydrukowanych 
protokołów z posie-
dzeń kurlandzkiego 
landtagu, jak Auszug 
aus der dem Landtage 
von 1848 abgestatte-
ten Committéerelation, 
zawierają odręczne 
zapiski ówczesnych 
właścicieli Posten -
den. 

Mało czytelny 
podpis autora(?) od-
najdujemy na stro-
nie przedtytułowej 
Zustände Kurlands 
im vorigen und die-
sem Jahrhundert ,  w 
opracowaniu z hi -
storii Kurlandii pió-
ra sekretarza Ritter-
schaftu, Ernsta von 
Rechenberg-Linten, 
gdzie widnieje de -

dykacja dla Theodora von 
Hahna, wpisana 6 kwietnia 
1858 r. w Mitawie. Dedykację 
autorską dla „Landesbevoll-
mächtigter und Ritter Baron 
Hahn”, czyli również dla The-
odora, pełniącego wówczas 
zaszczytną funkcję najwyższego 
przedstawiciela kurlandzkiej 
izby rycerskiej, wpisał Carl 
August Neumann na stronie 
przedtytułowej wydrukowa-
nego w 1850 r. w Mitawie Das 
Kurländische Erbrecht. Poznana 
wcześniej Anita, z domu von 
Keyserlingk, podpisała się 

m.in. na rzadkiej edycji - z 
roku 1895, w Tallinie - an-
tologii niemieckojęzycznej 
poezji krajów bałtyckich 
Das baltische Dichterbuch.

Trzeba też wspomnieć 
o niepozornym, w miękkiej 
okładce (fot. 13), niemiec-
kojęzycznym poradniku 
prowadzeniu pastwisk (Die 
Verbesserung des Weidelandes 
und die Umwandlung ganz 
unbenutzter Bodenflächen in 
Weideland durch Urbarma-
chungen), autorstwa Rein-
holda Nobisa. Co w nim 
ciekawego? Wydrukowany 
w roku 1859 w Bydgoszczy, 
służył przez kilkadziesiąt lat 
fachowym doradztwem w 
kurlandzkim gospodarstwie 
rolnym, a przeszukując 
katalogi polskich (w tym 
oczywiście też bydgoskich) 
bibliotek, dowiadujemy się, 
że jedyny zachowany obec-
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nie egzemplarz w Polsce 
jest w Inowrocławiu.  

Ongiś książę Kazi-
mierz I Kujawski loko-
wał ten gród na prawie 
magdeburskim, praw-
dopodobnie w 1237 lub 
1238 r. W 1237 spro-
wadził też prawdopo -
dobnie franciszkanów, 
których klasztor stał 
się na kilka wieków nie 
tylko centrum życia re-
ligijnego, ale też poli-
tycznego i kulturalnego 
miasta. Budynek mieścił 
pierwszą i przez kilka 
stuleci prawdopodob-
nie jedyną bibliotekę w 
okolicy.  Jak dowodzą 
zachowane w bydgo -
skim archiwum reje -
stry, w XVII i XVIII w. 
księgozbiór obejmował 
kilkaset tomów, przede 
wszystkim wydawnictw 
religijnych. Przecho -
wywane w Muzeum im. 
Jana Kasprowicza dwie 
gotyckie rozety z brą-
zu, stanowiące dawniej 
okrycia drewnianych okładek 
księgi, świadczą, o pięknych 
oprawach woluminów prze-
chowywanych przez franciszka-
nów. W 1819 r. władze pruskie 
zarządziły kasatę zgromadze-
nia. Klasztorne mury zburzono 
i rozebrano w 1821 r., a księ-
gozbiór przepadł w dziejowych 
zawieruchach. 

Inowrocław nie miał ta-
kiego szczęścia jak Bydgoszcz, 
gdzie ocalała dawna biblio-
teka klasztoru bernardynów 
(braci należących również do 
wspólnoty franciszkańskiej). 
Wyrokami historii w inowro-
cławskiej książnicy, znajdującej 
się obecnie na zapleczu dawne-
go klasztoru, przechowywane 
są dzieła z dalekich Inflant, 
należące niegdyś do niemiec-
kiej rodziny, która na zawsze 
utraciła swoją małą ojczyznę. 
Przechowywane są tuż obok 
miejsca, gdzie Niemcy spędzali 
wyganianych w latach okupa-
cji Polaków. Naprzeciw dzie-
więtnastowiecznego kościoła 
św. Krzyża, zbudowanego dla 
niemieckojęzycznych ewange-
lików. Świątynia od roku 2016 
należy do franciszkanów, któ-
rzy powrócili do Miasta na Soli 
po prawie 200 latach.

Zmierzając do Biblioteki 
Miejskiej im. Jana Kasprowi-
cza, naprawdę można zadumać 
się nad paradoksami historii. 
Szczególnie poruszająca była 
jednak wizyta autora tego tek-
stu w Ostrowie nad Gopłem 
w towarzystwie wnuczki brata 
Eberharda von Hahna i jej 
męża. Ocalały, ale podnisz-

czony dwór jest obecnie w 
rękach prywatnych, czekając 
na remont.  Zachowały s ię 
oryginalne drzwi wejściowe z 
napisem, który witał Juliusza 
Trzcińskiego, niemieckich 
okupantów, przedstawicieli 
władzy ludowej i wciąż wita 
współczesnych, pomimo zary-
glowanych teraz drzwi: „Jeżeliś 
strudzony, zniżą się te progi, 
spoczynek cię czeka - jeżeliś 
znękany, rozszerzą się te ścia-
ny, spokój tu znajdziesz” (fot. 
14). Przypomina się ostatnia 
zwrotka wiersza Zbigniewa 
Herberta 17 IX:

„Moja bezbronna ojczyzna 
przyjmie cię najeźdźco
i da ci sążeń ziemi pod wierzbą 
- i spokój
by ci co po nas przyjdą uczyli 
się znowu
najtrudniejszego kunsztu - od-
puszczania win”

Przypisy:
1 Błażej Śliwiński, Ziemo-

mysł Inowrocławski. Książę 
kujawski, brat Leszka Czar-
nego i króla Władysława 
Łokietka (ok. 1247 - począ-
tek października/25 grud-
nia 1287), Kraków 2017, 
s. 199-200. W Bazylice 
Imienia NMP, po prawej 
stronie, przed ołtarzem, 
zobaczyć można symbo-
liczną tablicę nagrobną 
księcia. Nawiązuje ona 
do pochówku szczątków 
Sambora (jak i jego córki 
i zięcia) na cmentarzu 
bazyliki w 1865 r., gdy 
kościół franciszkanów 
przestał pełnić funkcje 
sakralne.

2 „Pierwotnie zakon 
przyjął regułę templariu-
szy, co znalazło odzwier-
ciedlenie w jego herbie, 
przedstawiającym krzyż 
„macierzystego” zakonu, 
pod którym znajdował się 
miecz sztychem w dół, w 
kolorze krzyża. Po wchło-
nięciu kawalerów mieczo-
wych przez Krzyżaków, co 
stało się w 1237 r., kawa-
lerowie mieczowi przejęli 
ich symbolikę. Markami 
lub cyriakami nazywano 
zakon Kanoników Regu-
larnych od Pokuty pod 

wezwaniem Świętych Męczenników, 
który miał nieść pociechę duchową 
rycerzom na krucjatach oraz grzebać 
poległych. Jego godło przedstawia 
czerwone serce, na którym zaćwieczo-
no krzyżyk takiego koloru.” 

Maciej hlebionek, Heraldyczny świat 
mnichów i zakonów, [in:] Inne oblicza 
historii ,  http://ioh.pl/artykuly/
pokaz/heraldyczny-wiat-mnichw-i-za-
konw,1050 [dostęp z 29 IX 2018 r.].

3 Jürgen heyde, Kość niezgody – Inf-
lanty w polityce wewnętrznej Rzeczypo-
spolitej w XVI-XVII wieku, [in:] Prusy 
i Inflanty między średniowieczem a no-
wożytnością, red. Bogusław dybaŚ, Da-
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Pojęcie narodowości weszło 
w użycie w drugiej po r- łowie XIX 
w. Do dziś jednak naukowcy nie 
są zgodni co do kryteriów przyna-
leżności narodowej. Stosuje się tu 
jedną z trzech zasad:
n	 jus soli (prawo ziemi): naro-

dowość wiąże się z faktem 
na rodzin i życia na terytorium 
określonego państwa;

n	 ius sanguinis (prawo krwi): 
o narodowości przesądza po 
chodzenie od osób uważanych 
za przedstawicieli określo nej 
nacji;

n	 ius lingua (prawo języka): o 
narodowości decyduje język, 
który dorosły człowiek uważa 
za ojczysty.
Jak jednak powiedział so-

wiecki historyk Michaił Pokrow ski 
w 1928 r., „historia to polityka 
zepchnięta do przeszło ści”. Teza 
ta jest wyjątkowo trafna w przypad-
ku „nowych starych” państw na 
terytorium byłego ZSRR. Obecnie 
na tym obszarze toczy się zawzięta 
walka o panowanie nad historycz-
nym dorobkiem. Stąd bierze się 
zaintereso wanie kwestią narodowej 
przynależności słynnych postaci z 
dawnych czasów. Jedną z nich jest 
Tadeusz Andrzej Bo nawentura 
Kościuszko. Przyjrzyjmy się jego 
pochodzeniu w świetle wspomnia-
nych zasad.

O miejscu urodzenia. Część 
historyków twierdzi, że przy szły 
bohater przyszedł na świat w ma-
jątku Siechnowicze w powiecie 
brzeskim (dziś wieś w rejonie ża-
binkowskim obwodu brzeskiego). 
Inni badacze uważają za miejsce 
uro dzenia Kościuszki folwark Me-
reczowszczyzna koło mia steczka 
Kosów (dziś w rejonie iwacewickim 
obwodu brze skiego). Zarówno w 
Siechnowiczach, jak i w Mereczow-
szczyźnie działają muzea, w których 
przewodnicy przeko nują gości, że 
Kościuszko urodził się właśnie tam.

Zarówno Siechno-
wicze, jak i Mereczowsz-
czyzna znajdu ją się na 
etnicznie białoruskich 
ziemiach. Co oznacza, 
zgodnie z zasadą ius soli, 
że Tadeusz Kościuszko był 
Białorusinem.

O rodzie. W linii 
ojca protoplastą rodu 
Kościuszków jest bojarzyn 
imieniem Fiodor. Jezuita 
Kasper Niesiecki, któ ry 
przy pracy nad czteroto-
mowym herbarzem „Ko-
rona polska” (1728-43) 
korzystał z zaginionych 

Anatol Taras

Spór o Tadeusza Kościuszkę

później doku mentów, twierdził, że 
w 1458 r. niejaki Fiodor w nagrodę 
za służbę otrzymał od wielkiego 
księcia litewskiego Kazi mierza IV 
dobra Siechnowicze i dwie sąsied-
nie wsie.

Syn owego Fiodora, prawo-
sławny Kost zwany Kostiuszka był 
diakiem (sekretarzem) 
w kancelarii wielkiego 
księcia litewskiego Alek-
sandra I i na początku 
panowania Zyg munta I 
Starego, mniej więcej w 
latach 1492-1509. Wielki 
książę i król Zygmunt 
I Stary w 1509 r. po-
twierdził prawo Kosta 
Fiodorowicza do wła-
dania Siechnowiczami 
i nadal mu szlachecki 
herb Roch HI. Od tam-
tej pory członków jego 
rodu zwano Kościusz-
ko-Siechnowickimi. W 
1518 r. dworza nin Kost 
był sędzią i horodniczym 
w Kamieńcu, wystawiał 
trzech konnych do woj-
ska Wielkiego Księstwa 
Litewskie go. Warto 
podkreślić, że zgodnie z 
prawem Wielkiego Ksie stwa Litew-
skiego polska magnateria i szlachta 
nie mogły posiadać ziemi na jego 
terenie. Statut księstwa z 1588 r po-
twierdził tę zasadę. Kost był mężem 
księżniczki Anny Holszańskiej, mial 
z nią synów Iwana (starszego) i Fio-
do ra. Dali oni początek dwóm li-
niom Kościuszko-Siechnow:- ckich: 
Iwanowiczów i Fiodorowiczów. Oto 
najbardziej zna ni przedstawiciele 
Fiodorowiczów:
n	 Iwan Grigoriewicz (zmarł w 

drugiej połowie XVII w.);
n	 Aleksander Jan (1629-1707), 

syn Iwana Grigoriewicza. pod-
sędek brzeski, poseł na sejm, 
uczestnik elekcji Jana LT: 
Sobieskiego w 1674 r.;

n	 Augustyn (1664 - ok. 1720), 

pierwszy syn Aleksandra ja-na, 
sędzia w Trokach;

n	 Ambroży Kazimierz (1667 - ok. 
1722), drugi syn Aleksan dra 
Jana, pisarz ziemski brzeski, 
wójt kobryński i grodecki:

n	 Faustyn Benedykt (1672-
1755), trzeci syn Aleksandra 
Ja na, podstoli, strażnik brzeski;

n	 Franciszek (1675-1722), 
czwarty syn Aleksandra Jana 
skarbnik wołkowyski;

n	 Ludwik Tadeusz (1700-58), 
syn Ambrożego Kazimierza. 
pułkownik wojska Wielkiego 
Księstwa Litewskiego. Matka 

Tadeusza, Tekla (1715-68), 
urodzona w powiecie or-szań-
skim, pochodziła z unickiego 
rodu książąt Ratomskich W 
1740 r. wzięła ślub z Ludwi-
kiem Kościuszką

Z powyższego również wynika, 
że Tadeusz Kościuszko był Biało-
rusinem.

Polscy autorzy mogą argu-
mentować, że Tadeusz Kościusz ko 
i jego rodzice żyli za czasów Rzecz-
pospolitej. A Rzecz pospolita to 
Polska. Tak jednak uważają tylko 
Polacy. Biało ruscy historycy zawsze 
podkreślają, że Rzeczpospolita 
była konfederacją dwóch państw 
- Królestwa Polskiego i Wiel kiego 

Księstwa Litewskiego, Ru-
skiego i Żmudzkiego. Do-
piero konstytucja z 1791 r. 
wprowadziła zasadę jed-
nolitego państwa. Ale już 
w latach 1794-95 Rzeczpo-
spolita upadła. Dodajmy 
jeszcze, ze ubiegając się 
u króla Stanisława Augu-
sta Poniatowskiego o pa-
tent generalski, określił 
sam siebie jako „Litwina 
z urodzenia”. Prosił zresz-
tą o przydział w woj sku 
Wielkiego Księstwa, a nie 
Korony. Pamiętajmy też, 
że w owym czasie słowo Li-
twin było jednym z dwóch 
określeń Białorusinów 

(Litwini i Rusini).

O języku. Po unii lubelskiej 
w 1569 r. zaczęła się poloni zacja 
magnaterii i szlachty Wielkiego 
Księstwa Litewskie go. Niemniej 
ojczystym językiem wszystkich 
tamtejszych feudałów był białoru-
ski, zwany wówczas ruskim. Języka 
polskiego uczono się osobno. W 
rezultacie część szlachty władała 
nim dobrze, inni znali go słabo. 
Jednak z prostym ludem (chło-
pami, służbą) szlachta mogła się 
porozumiewać tylko po białoru-
sku. Jest to powszechnie znany 

fakt, po świadczony przez 
autorów pamiętników 
z XVIII i XIX w. Ję zyk 
białoruski nazywano 
wówczas prostą mową, 
howorką. Dodajmy jesz-
cze, że we wszystkich 
szlacheckich mająt kach 
„pańskie” dzieci karmiły 
piersią i niańczyły wie-
śniaczki. Rozmawiały z 
nimi w swej ojczystej mo-
wie - po biało rusku. Było 
tak do piątego, szóstego 
roku życia dziecka. W re-
zultacie pierwszym języ-
kiem, jaki każdego dnia 
słyszał mały Tadeusz, 
był właśnie białoruski. 
W późniejszym wieku 
nauczył się kilku języków 
- najpierw polskiego i 
francuskiego, potem 
jeszcze niemieckiego i 

angielskiego. 
Jak widać, także z punktu 

widzenia ius lingua Tadeusz Koś-
ciuszko okazuje się Białorusinem.

O wyznaniu. Początkowo 
Kościuszkowie byli wyznania prawo-
sławnego. Po unii brzeskiej w 1596 
r. zostali unitami. Niektórzy później 
przeszli na katolicyzm. Ludwik, 
ojciec Ta deusza, był katolikiem, ale 
matka Tekla - unitką. Wiadomo, że 
jej rodzice ofiarowali pieniądze na 
budowę prawosław nego soboru 
Piotra i Pawła w Mińsku. Dlatego 
niektórzy historycy (oczywiście nie 
polscy) uważają, że Andrzej Tade-
usz przyjął chrzest w obrządku 
unickim. Wiadomo również, że po 
śmierci ojca (Ludwika) nabożeń-
stwa za spokój jego duszy wdowa i 
dzieci zamawiały zarówno w kościo-
łach ka tolickich, jak i w cerkwiach 
unickich.

Sam Tadeusz nigdy nie de-
klarował swojego wyznania. Zna ny 
jest jednak ciekawy fakt: swój Order 
Cyncynata, przyjęty z rąk prezy-
denta USA Jerzego Waszyngtona, 
ofiarował uni ckiej cerkwi, do której 
chodziły jego matka i siostra.

Je ś l i  nawet  Tadeusza 
ochrzczono w obrządku katolic-
kim, a nie unickim, nie oznacza 
to, że był Polakiem. Na teryto rium 
starej i nowej Białorusi zawsze było 
wielu Białorusi nów wyznania rzym-
skokatolickiego.Na zdjęciu: Dwór Kościuszki w Mereczowszczyznie
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Z pocztu królów I Rzeczypo-
spolitej do listy estońskiej zaliczają się 
Zygmunt II August, Stefan Batory 
oraz Zygmunt III Waza. Nie każdy 
z nich osobiście bywał na ziemiach 
zamieszkałych przez Estończyków, 
ale od prowadzanej przez każdego 
z wyżej wymienionych władców 
polityki inflanckiej zależały losy 
Estonii i jej mieszkańców. Polskie 
zainteresowanie estońskimi tere-
nami niczym nie różniło się od 
ambicji, które żywili wobec Estonii 
także inni zaborcy, a mianowicie 
Dania, Szwecja czy Rosja.

W polskiej świadomości es-
tońska kwestia kiełkuje od czasów 
panowania ostatniego z Jagiello-
nów. Za estoński przedświt trzeba 
uznać 1557 r., kiedy Johann Wil-
helm von Fürstenberg – ówczesny 
mistrz krajowy Zakonu Inflanc-

kiego – został zmuszony pierwszy 
zrobić ukłon w stronę Zygmunta II 
Augusta i podpisać Traktat Pozwol-
ski, który okazał się początkiem 
końca rycerskiej historii Inflant, a w 
tym - stanowiącej ich część - Estonii. 

Dokument ten miał wymowę anty-
moskiewską: na jego mocy Polacy 
stawali w obronie interesów rycerzy 
zakonnych, co stało się casus belli – 
przyczyną rozpętania przez cara 
Iwana IV Groźnego serii zbrojnych 
konfliktów, które trwały od 1558 do 
1582 r. Do polskiej historii weszło 
to pod nazwą wojny o Inflanty, zaś 
w dziejach Estonii jako Liiva sõda 
czyli Wojna liwońska.

To, co polscy historycy ro-
zumieją jako duńsko-szwedzko-
-polsko-litewsko-rosyjskie zbrojne 
staranie się o spadek po Zakonie 
Inflanckim i przedstawiają  jako 
kolejne bitwy pomiędzy różnymi 
państwami czy sojuszami, łącznie 
z krótkimi okresami zawieszenia 
broni, strona estońska ujmuje 
jako militarną kolonizację feudal-
nie rozdrobnionych państewek 

(władztw), pozbawionych jednoli-
tej władzy centralnej.

Polscy historycy błędnie oce-
niają organizację polityczną na 
Inflantach.

Po pierwsze należy oczywiście 

Natalia Sindetskaja

Pamięć o I Rzeczypospolitej na terenie współczesnej Estonii

Na zdjęciu: Riuny zamku w Helmet (set. Helme)
Fot. Stefan Pastuszewski

Na zdjęciu: Kościół rzymskokatolicki pw. św. Ducha z 1906 roku, przy ul. 
Malevatänew 8 w Wałku. Fot. Włodzimierz Zieliński

podkreślić, że Inflanty nigdy nie 
były państwem zakonnym, jak to 
się działo w przypadku Prus. A więc 
nie jest usprawiedliwione użycie 
terminu „państwo zakonne”, jako 
synonim Inflant, chociaż czyni 
się to często. Nazwy tej od biedy 
można użyć w związku z tutejszym 
systemem państwowym, lecz w tym 
przypadku oznacza ona tylko część 
Inflant, a mianowicie: Zakon Krzy-
żacki nie był główną siłą w podboju 

Inflant w początkowym okre-
sie tego procesu, jak to było w 
Prusach. Inflanty w Rzeczywistości 
były federacją różnych władztw.

Zygmunt August pozyskał 
sobie zwolennika w postaci pro-
polsko nastawionego Gottharda 
Kettlera pełniącego od 1559 r. 
obowiązki krajowego mistrza za-
konnego. Za przyczynę zbliżenia 
ostatniego Jagiellona i ostatniego 
Mistrza można uznać wspólnotę 
religijną,  ponieważ przeciwsta-
wiając się prawosławnej Rosji i 
luterańskim Danii i Szwecji, Pol-
ska i Zakon, tworząc wysepkę 
katolicyzmu, walczyły sensu stricto 

o te same wartości. Przychylność 
Gottharda Kettlera wobec Polski 
doprowadziła w 1561 r. do seku-
laryzacji  Zakonu, w wyniku czego 
większa część Inflant – z wyjątkiem 
Kurlandii i Semigalii, które rok 
później stworzyły lenne księstwo – 
znalazła się pod militarną opieką 
Polski i Litwy. 

Nieoczekiwanie jednak byli 
zakonnicy przeszli na luteranizm, 
który już od 1523 roku szerzył się 
w inflanckich miastach: Rydze, 
Rewlu, Parnawie, Dorpacie, Na-
rwie, Wolmarze, Białym Kamieniu, 
Felinie. „Stany inflanckie miały 
zachować swe dotychczasowe 
uprawnienia i wolność wyzwa-
nia religii luterańskiej. Zygmunt 
August zobowiązał się odzyskać 
utracone części Inflant, co musiało 
prowadzić do dalszych wojen z 
Moskwą, Danią i Szwecją. Stare, śre-
dniowieczne Inflanty, stanowiące 
specyficzne powiązany organizm 
feudalnych państewek, charaktery-
stycznych dla epoki rozdrobnienia 
feudalnego, przestały istnieć”.

O pamięci narodowej. W Pol-
sce przyjęło się mówić, że Ta deusz 
Kościuszko przewodził narodowo-
wyzwoleńczemu ru chowi polskiej 
szlachty. I tak, i nie. Przecież szlachtę 
Rzecz pospolitej tworzyli ludzie róż-
nego pochodzenia. Nie tylko pol-
skiego, ale białoruskiego, tatarskie-
go, niemieckiego, żmudzkiego… 
W naszym, białoruskim, rozumie-
niu Kościuszko walczył o odrodze-
nie konfederacji Rzeczpospolitej w 

granicach z 1772 r. - sprzed pierw-
szego rozbioru i podziału między 
trzy czarne orły: Rosję, Prusy i Au-
strię. A obszar ów odpo wiada dzi-
siejszej Polsce, Białorusi (dawniej 
Litwie), Litwie (dawniej Żmudzi) 
i Ukrainie (dawniej Rusi). To dla-
tego Koś ciuszko zajmuje poczesne 
miejsce w nieoficjalnym panteo nie 
bohaterów białoruskiej historii.

Świadomość, że każdy naród 
ma swoich bohaterów, jest coraz 

silniejsza wśród współczesnych 
Białorusinów. 220 lat zależności 
od Rosji zrobiło jednak swoje i 
wśród Białoru sinów są zarówno 
filo-Rosjanie, jak i patrioci. Dla 
pierw szych bohaterem jest gen. 
Aleksander Suworow, który uto pii 
we krwi powstanie w 1794 r., a dla 
drugich - gen. Ta deusz Kościuszko.

O Kościuszce u nas pamiętają. 
W majątku Siechnowicze znajduje 
się jeden z dwóch jego pomników 

na Białorusi - popiersie wykonane 
w latach 30. XX w. przez Balbinę 
Świ tycz-Widacką, artystkę miesz-
kającą wówczas w Kobryniu. Drugi 
pomnik stoi na dziedzińcu Ambasa-
dy USA w Mińsku. W Grodnie, Ża-
bince, Kosowie i Brześciu jego imię 
noszą uli ce. W języku białoruskim 
publikuje się o nim książki. A to do-
piero początek nowego spojrzenia 
na własną przeszłość.

Tłumaczenie: IGOR WALENCZAK


