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Kiedy w XIV wieku Krzy-
żacy najeżdżali Żmudź, pod 
pozorem szerzenia chrześci-
jaństwa, poczęli budować tam 
zamki. Jeden z nich wznieśli w 
1392 roku na wysokim, lewym 
brzegu Niewiaży, w pobliżu jej 
ujścia do Niemna i nazwali go 
Rothenburg. Klęska, jaką po-
nieśli pod Grunwaldem w 1410 
roku, zmusiła ich do opuszcze-
nia żmudzkiej ziemi. Odtąd 
wszelkie krzyżackie posiadłości 
stały się królewszczyznami. Tak 
stało się i z Rothenburgiem, 
czyli  Czerwonym Dworem. 
Półtora wieku później zamek 
ten istniał nadal, został tylko 
przebudowany, i w dalszym 
ciągu wchodził w skład dóbr 
stołowych polskiego króla, 
którymi mógł on dowolnie 
dysponować. W 1549 roku król 
Zygmunt August podarował 
zamek w Czerwonym Dworze 
wraz z okolicznymi ziemiami 
i starostwem wilkijskim swojej 
żonie, Barbarze Radziwiłłów-
nie, i tym sposobem na pewien 
czas znalazł się on w rękach 
Radziwiłłów. Po śmierci Barba-
ry Radziwiłłówny w roku 1551 

Katarzyna i Jerzy Samusikowie

Czerwony Dwór koło Kowna 

nie było komu zadbać o zamek 
i zaczął on popadać w ruinę.

Od Radziwiłłów czerwo-
nodworskie dobra przeszły w 
ręce Wojciecha Gintowt-Dzie-
wałtowskiego (1536-1581) 
herbu Trąby, podkomorzego 
kowieńskiego,  żonatego z 
Anną z Ogińskich (1547-?) 
herbu Oginiec. Otrzymał je 
w spadku syn Wojciecha, Jan 
Gintowt-Dziewałtowski (ok. 
1560-1607), chorąży kowień-
ski, żonaty po raz pierwszy z 
Anną Billewiczówną herbu 
Mogiła, a po raz drugi z Barba-
rą ks. Ogińską. Dziewałtowscy 
odbudowali niszczejący zamek, 
nadając mu kształt renesanso-
wy, który w głównych zarysach 
dotrwał do naszych czasów, 
chociaż pewne zmiany były 
później czynione przez kolej-
nych właścicieli. 

Była  to budowla dwu -
kondygnacyjna, o grubych, 
półtorametrowych ścianach 
wymurowanych z nieotynko-
wanej cegły, postawiona na 
planie wydłużonego prostoką-
ta i przykryta dwuspadowym, 
dość wysokim dachem. Przy 

narożniku północno-wschod-
nim zbudowano cylindryczną 
basztę, pokrytą dachem stożko-
wym. Duże, prostokątne okna 
na parterze i piętrze wyeks-
ponowano szerokimi, białymi 
obramieniami. 

Czerwony Dwór odzie -
dziczyła po Janie Gintowt -
-Dziewiałtowskim jego jedyna 
córka z małżeństwa z księżną 
Ogińską, Katarzyna, zamężna 
najpierw za Janem Sapiehą 
(1600-1629) herbu Lis, staro-
stą uświackim, kirśnieńskim i 
uszpolskim, a następnie, od 
1630 roku, za Janem Eusta-
chym Korwin-Kossakowskim 
(1600-1649) herbu Ślepowron, 
kasztelanem mścisławskim, 
wnosząc mu jako wiano mają-
tek czerwonodworski. Tenże 
majątek nabył w 1652 roku Ja-
nusz ks. Radziwiłł (1612-1655), 
wojewoda wileński i hetman 
polny litewski i przekazał go 

swojemu przyszłemu zięciowi, 
Bogusławowi ks. Radziwiłłowi 
(1620-1669), staroście bar-
skiemu, koniuszemu wielkie-
mu litewskiemu i przyszłemu 
generalnemu namiestnikowi 
Prus Książęcych. W 1662 roku 
Jan Karol Worłowski (ok.1640-
?) herbu Chorągwie Kmitów, 
skarbnik kowieński, żonaty 
od dwóch lat z Zofią Blinstrub 
(ok.1650-?) herbu Łabędź 
kupił od księcia Bogusława 
Radziwiłła po długich targach 
Czerwony Dwór za 30 tysięcy 
florenów.

Bez mała sto lat Czerwony 
Dwór należał do Worowskich. 
Przed 1761 rokiem nabył go 
od nich Antoni Zabiełło (1710-
1776) herbu Topór, marszałek 
kowieński, łowczy Wielkiego 
Księstwa Litewskiego, gene-
rał lejtnant wojsk litewskich, 
żonaty z Zofią Niemirowicz-
-Szczyttówną (1730-1806) her-Na zdjęciu: Zamek-pałac w Czerwonym Dworze

Na zdjęciu: Baszta i elewacja szczytowa
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bu Jastrzębiec, z którą miał 
czterech synów i cztery córki. 
Ich najstarszy syn, Józef (1750-
1794), starosta telszewski, ge-
nerał lejtnant wojsk litewskich 
i ostatni hetman polny litew-
ski, ożeniony w lutym 1784 
roku z Marianną Sobolewską 
(1766-1843) herbu Ślepow -
ron był następnym panem 
na Czerwonym Dworze. Po 
nim majątek ten przejął 
jego jedyny syn, Henryk 
Kazimierz (1785-1850), 
którego żoną została Ga-
briela Gutakowska (1788-
1865) herbu Gutag. Był 
on ostatnim z rodziny 
Zabiełłów właścicielem 
czerwonodworskiego ma-
jątku, bowiem w 1819 
roku sprzedał go Micha-
łowi Tyszkiewiczowi, puł-
kownikowi wojsk litew-
skich, byłemu dowódcy 
17 pułku ułanów litew-
skich w armii Napoleona 
Bonaparte. 

Michał hr. Tyszkiewicz-
-Łohojski (1761-1839) herbu 
Leliwa, założyciel litewskiej 
linii Tyszkiewiczów, żonaty z 
Joanną Karp (1777-1816) her-
bu własnego, kupił Czerwony 
Dwór nie dla siebie, lecz dla 
swojego najstarszego syna, Be-
nedykta, jako prezent ślubny. 
Benedykt Emanuel hr. Tysz-
kiewicz-Łohojski (1801-1866), 
marszałek kowieński, ożenił 
się z Wandą Wańkowiczówną 
(1806-?) herbu Lis w 1825 
roku i wtedy otrzymał od ojca 
ten nie byle jaki prezent. Pod-
czas Powstania Listopadowego 
Czerwony Dwór został ostrze-
lany przez rosyjską artylerię 
w wyniku czego pożar stra-
wił drewniane zabudowania 
gospodarcze. W ich miejsce 
Benedykt Tyszkiewicz wzniósł  
w latach 1832-1835 budynki 
murowane i naprawił uszko-
dzenia, jakich doznał zamek. 
Przy tej okazji na jego murach 
pojawiło się nieco nowych ele-
mentów dekoracyjnych, zwłasz-
cza neogotyckich, które nadały 
budowli bardziej wykwintny 
wygląd. Podwyższono też basz-

tę i otoczono jej zwieńczenie 
krenelażem, a do naroży ele-
wacji bocznej południowej 
dostawione dwie znacznie 
niższe i smuklejsze baszty. 
Nad trójosiowymi częściami 
środkowymi elewacji frontowej 
i ogrodowej dodano facjaty 
bardzo podobne do istnieją-
cych już zwieńczeń elewacji 
szczytowych. Na dachu zamiast 

dachówek położono gont. 
Prace były prowadzone pod 
nadzorem dwóch architektów: 
Polaka - Jana Margiewicza i 
Włocha - Wawrzyńca Cezarego 
Anichiniego, nadwornego ar-
chitekta Benedykta Emanuela 
Tyszkiewicza.

Pałac-zamek, jak go za-
częto nazywać, otoczył park 
urządzony w stylu ogrodu 
angielskiego, w którym nasa-
dzano głównie rodzime drzewa 
i krzewy, ale powstała również 
duża oranżeria z roślinnością 
sprowadzoną z południowych 
krajów. Rosły w niej drzewa 
cytrusowe, palmy, figowce i 
egzotyczne rośliny kwiatowe. 
Oranżerię nazywano nie zimo-
wym, lecz „rajskim ogrodem” 
i ustawiono w nim marmuro-
we rzeźby Adama i Ewy, aby 
jeszcze bardziej przypominały 
mityczny raj.  

Pałacu-zamku strzegły 
dwie armaty i stojące przy 
drzwiach wejściowych imitacje 
rycerzy w zbrojach, a w dużym 
westybulu - wypchane niedź-
wiedzie. Hrabia Tyszkiewicz 
był zapalonym myśliwym, więc 
w tymże westybulu zgromadzo-

no na ścianach liczne trofea 
łowieckie, wśród których wisiał 
jego portret w stroju myśliw-
skim, namalowany przez Jana 
Ksawerego Kaniewskiego. Po-
mieszczenia na parterze były 
dość niskie i miały sklepione 
sufity -  przeznaczone były 
głównie na pokoje mieszkal-
ne. Natomiast na piętrze, na 
które prowadziły z westybulu 
dwubiegowe schody, znalazły 
się komnaty reprezentacyjne, 
znacznie większe i wyższe, o 
płaskich sufitach wspartych na 
fasetach ozdobionych sztuka-
teriami, o stiukowych ścianach 
wyłożonych boazerią lub obi-
tych wzorzystymi tkaninami, 
z mozaikowymi podłogami 
ułożonymi z kilku gatunków 
drewna.  Pomieszczenia te 
ogrzewały marmurowe ko -
minki w różnych kolorach, a 
oświetlały brązowe żyrandole 
przywiezione z Holandii lub 
kryształowe sprowadzone z 
Murano. Umeblowano je także 

wyszukanie - w stylu cesarskim 
(empire) oraz Ludwika XVI i 
Ludwika Filipa.

Benedykt Emanuel Tysz-
kiewicz był nie tylko zapalo-
nym myśliwym, 
ale także znawcą 
sztuki i niebanal-
nym jej kolekcjo-
nerem. Zgroma-
dził ponad pięć-
dziesiąt obrazów, 
takich mistrzów, 
jak Michelange-
lo  Caravaggio , 
Peter Paul  Ru -
bens, Francesco 
Albani, Bernardi-
no Luini, Guido 
Reni czy Bernar-
do Bellotto. Do 
najcenniejszych 
płócien należa -
ły: Madonna i św. 
Katarzyna Cara -
vaggia,  Madon-
na  Bartolomea 
di Pietro, Śpiąca 
nimfa i satyr Anni-
bala Caracciego 
oraz namalowana 
na desce przez 
L e o n a r d a  d a 

Vinci Madonna z Dzieciątkiem 
i Jagnięciem .  Były tam rów -
nież dzieła polskich mistrzów 
pędzla: Michała Andriolliego, 
Szymona Czechowicza, Jana 
Rustema, Walentego Wańko-
wicza, Marcina Zalewskiego, 
Alberta Żametta, Jana Aleksan-
dra Trzyckiego. Ich konserwa-
cją zajmował się, sprowadzony 
specjalnie do Czerwonego 
Dworu, Julisz Döring, absol-
went drezdeńskiej Akademii 
Sztuk Pięknych. Hrabia Tysz-
kiewicz opiekował się też mło-
dymi malarzami, fundował im 
stypendia i wysyłał za granicę. 
Skorzystali z tej hrabiowskiej 
filantropii między innymi Wła-
dysław Majeranowski i Albert 
Żanett, a letnie wakacje na 
koszt hrabiego spędzali w jego 
majątku Aleksander i Wincen-
ty Sleńdzińscy, Jan Rustem, 
Walenty Wańkowicz.

Oprócz obrazów pałacowe 
salony zdobiły jeszcze gobeliny 
i makaty oraz rzeźby wykonane 

z marmuru przez takich 
artystów, jak Luigi Biena-
imé, Luigi Pampaloni czy 
Tomasz  Oskar Sosnow-
ski. Hrabiowskich gości 
zachwycało zwłaszcza po-
piersie Wandy z Wańko-
wiczów Tyszkiewiczowej, 
które wyszło spod dłuta 
Sosnowskiego oraz „Świę-
ty Jan” Pampaloniego. W 
jadalni można było po-
dziwiać kolekcje porcela-
ny miśnieńskiej i polskiej 
oraz szkła wytwarzane 
w XVIII  i XIX wieku w 
radziwiłłowskich hutach 

w Urzeczu i Nalibokach. 
W obszernej bibliotece 

znalazł miejsce księgozbiór 
liczący 10 tysięcy tomów. Były 
wśród nich unikatowe wolumi-

Na zdjęciu: Oranżeria
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ny z XV i XVI wieku. Większość 
z nich miała pergaminową lub 
skórzaną oprawę ze złoconą 
ornamentacją. Niektóre z nich 
miały niepoślednie exlibrisy, 
np. króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego. W bibliotece 
przechowywano także rodzin-
ne archiwum Tyszkiewiczów, 
równie bogate jak księgozbiór. 
Było ono stale wzbogacane i 
oprócz dokumentów dotyczą-
cych właścicieli Czerwonego 
Dworu zawierało rękopisy 
takich osobistości, jak Antoni 
Tyzenhauz, Hugo Kołłątaj, 
wojewoda brzesko-l i tewski 
Marcin Matuszewicz czy król 
Stanisław August Poniatow-
ski piszący sekretne listy do 
sekretarza swojego gabinetu, 
poety Antoniego Kossakow-
skiego. Znajdowały się tam 
również dokumenty dotyczą-
ce najznamienitszych rodów 
arystokratycznych, takich jak 
Radziwiłłowie, Sapiehowie, 
Potoccy, Czartoryscy, Ogińscy, 
Chodkiewiczowie itp. 

Benedykt Emanuel hr. 
Tyszkiewicz nie doczekał się 
bezpośredniego męskiego 
spadkobiercy, bowiem jego je-
dyny syn, Michał, zmarł wkrót-
ce po porodzie. Miał natomiast 
trzy córki. Najmłodsza z nich, 
Maria Wanda (1833-1860), 
wyszła za mąż po raz pierwszy 
za Mikołaja Józefa hr. Tyszkie-
wicza (1829-1880), a po raz 
drugi za Michała hr. Tyszkiewi-
cza (1820-1853) z Oczeretnej 
na Ukrainie, który wcześniej 
był mężem jej starszej siostry, 
Joanny Walerii (1827-1848). 
Po tym drugim zamążpójściu 
urodziła jedynego syna, Bene-
dykta Henryka (1852-1935), i 
on odziedziczył po 1866 roku 
Czerwony Dwór. Nim do tego 
doszło, stracił we wczesnym 
dzieciństwie oboje rodziców, 
zmarłych na gruźl icę 
płuc. Opiekę nad nim 
przejął dziadek, Bene -
dykt Emanuel, i bojąc się, 
żeby nie zachorował, jak 
jego matka i ojciec, wy-
słał go wraz z domowym 
lekarzem i nauczycielem 
na Maderę, gdzie, ko -
rzystając ze świetnego 
klimatu, przebywał do 
osiągnięcia pełnoletno-
ści. Później nie siedział w 
Czerwonym Dworze, lecz 
bardzo dużo podróżował 
własnym jachtem „Litwa”. 
W Chinach mieszkał przez kil-
ka lat, odwiedzając rodzinne 
strony tylko przy specjalnych 
okazjach. Zasmakował w chiń-
skiej kuchni, poznał tamtejsze 
obyczaje, zgłębiał niektóre 
dziedziny sztuki, nauczył się 
języka mandaryńskiego, a od 
cesarza chińskiego otrzymał 
tytuł mandaryna, którym się 

wielce chlubił. Kiedy przyjeż-
dżał do Czerwonego Dworu, 
paradował w chińskich szatach 
z białego atłasu, z wyhaftowa-
nym na nich czerwonym smo-
kiem, a jego bliżsi i dalsi kuzy-
ni tytułowali go z pewną ironią 
Mandarynem. Podczas tych 
powrotów do kraju przywoził 
ze sobą chińską porcelanę, 
malunki wykonane tuszem na 
papierze xuan, różne chinoise-

rie, a nawet całe pagody. Ale 
nie tylko tymi przywożonymi z 
Chin dziełami sztuki i wytwo-
rami rzemiosła artystycznego 
wzbogacał zgromadzone już 
wcześniej kolekcje. Kupował 
też dzieła rodzimych artystów. 
Nabył, na przykład, u Jana 
Matejki w 1876 roku jego ob-
raz „Batory pod Pskowem”, by 
uświetnić nim jeden z pałaco-
wych salonów. 

Benedykt  Henryk  hr . 
Tyszkiewicz-Łohojski był ostat-
nim panem na Czerwonym 
Dworze. Miał on wprawdzie z 
Klarą Elżbietą Bancroft (1857-
1883), którą poślubił w Bosto-

nie w 1874 roku, dwóch synów 
(Benedykta Jana i Edwarda), 
ale żaden z nich nie odziedzi-
czył po nim majątku, bowiem 
powstała po zakończeniu I 
wojny światowej Republika 
Litewska przeprowadziła re-
formę rolną, w wyniku której 
czerwonodworski  majątek 
został rozparcelowany, a pa-

łac-zamek znacjonalizowany. 
Jeszcze przed 1915 rokiem 
Tyszkiewiczowie opuścili Czer-
wony Dwór i  nigdy już do 
niego nie powrócili. Ostatni 
jego prawowity właściciel , 
Benedykt Jan hr. Tyszkiewicz-
-Łohojski zmarł w 1948 roku 
w Paryżu, a jego syn, Benedykt 
Władysław, zginął tragicznie, 
nie pozostawiając potomstwa, 
w 1956 roku w Warszawie. Na-

tomiast potomkowie Edwarda 
hr. Tyszkiewicza-Łohojskiego 
(1880-1951), drugiego syna 
Benedykta Henryka, ożenio-
nego z  Adelą Dembowską 
(1884-1940) herbu Jelita, żyją 
obecnie w różnych miasta Bel-
gii i Polski.

W czasie I wojny światowej 
pałac nie został uszkodzony, 
rozgrabiono tylko jego wy -
posażenie, chociaż udało się 
Tyszkiewiczom wywieźć do 
Polski i uratować dużą część 
najcenniejszych przedmiotów 
i niemal wszystkie dzieła sztu-
ki. Najważniejsze dokumen-
ty i cenne druki przesłano 

na przechowanie do Suchej 
Beskidzkiej, ale duża część 
księgozbioru pozostała na 
miejscu i ślad po niej zaginął. 
Po zakończeniu wojny Tysz-
kiewiczowie nie wrócili już 
do Czerwonego Dworu. Ich 
rezydencję otrzymał Litewski 
Komitet Opieki Kobiet i zało-
żył w niej przytułek dla dzieci 

i szkołę podstawową. W 1943 
roku dom dziecka i szkoła 
zostały zlikwidowane, a pałac 
zajęła wyspecjalizowana grupa 
Wehrmachtu - Sonderkoman-
de „Pflau”, która wycofując się 
w 1944 roku przed nacierającą 
Armią Czerwoną, wysadziła go 
wraz z oranżerią w powietrze. 

W tym samym roku, po 
przejściu frontu wojennego w 
oficynie południowej i stajni 
urządzono bazę naprawczą 
traktorów i maszyn rolniczych. 
Jej dyrektor, Rosjanin, starał 
się zniszczyć wszelkie ślady mó-
wiące o tym, że Czerwony Dwór 
był niegdyś własnością hra -
biowskiej rodziny. Na szczęście 
nie udało mu się wszystkiego 
zdewastować. W roku 1960 od-
budowano oranżerię według 
projektu Vytautasa Jurkštasa 
i Stefanii Čerškutė, w latacvh 
1962-1967 odrestaurowano 
zamek, a w okresie od roku 
1970 do 1973 rekonstruowano 
stajnię-wozownię i trzy budyn-
ki gospodarcze. W 1993 roku 
utworzono w pałacu-zamku 
ośrodek kultury. Przez pierw-
sze 10 lat malarz Konstantinas 
Žardalevičius miał w nim pra-
cownię twórczą, udostępnianą 
zwiedzającym, oraz stałą wysta-
wę swoich abstrakcyjnych obra-
zów, mieszczących się na obu 
piętrach pałacu i w baszcie, 
co umożliwiają jednoczesną 
prezentację od 100 do 2300 
płócien.. Później, w 1995 roku, 
powstała ekspozycja obrazują-
ca historię hrabiowskiej rodzi-
ny Tyszkiewiczów, a w marcu 
2002 roku założono muzeum 
Juozasa Naujalisa  (1869-1934) 
- najwybitniejszego bodajże 
kompozytora litewskiego, któ-
rego hrabia Benedykt Henryk 
Tyszkiewicz odkrył, wysłał do 
konserwatorium w Warszawie 

i wspierał finansowo. Po-
mieszczenia zamkowe 
przystosowano do organi-
zowania w nich różnego 
rodzaju imprez kultu -
ralnych, a w mansardzie 
urządzono pokoje hote-
lowe. W budynku stajni-
-wozowni utworzono salę 
koncertową oraz kilka 
artystycznych pracowni. 
W dawnej lodowni znaj-
duje się punkt informacji 
turystycznej, a w oranże-
rii jest teraz restauracja 
i kawiarnia, w których 

można zjeść jakieś regionalne 
danie czy wypić kawę, siedząc 
pod palmą lub drzewem cytru-
sowym. Dzięki tym wszystkim 
inwestycjom Czerwony Dwór 
stał się obecnie najciekawszym 
zabytkowym obiektem w okrę-
gu kowieńskim, odwiedzanym 
masowo przez turystów nie 
tylko litewskich.
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Andrzej Bogucki

Inflantczycy na szlaku Wikingów (7)
dokończenie z poprzedniego numeru

Dla pełnego obrazu Inf-
lantczyków na szlaku Wikin-
gów, należy wspomnieć o miej-
scowościach, silnie związanych 
z Wikingami, z innych wypraw, 
w których uczestniczyli Bracia 
Inflanccy. Tymi miejscowościa-
mi są Gamla Uppsala, Uppsala 
i Oslo. Gamla Uppsala znaj-
duje się 5 km na północ od 
Uppsali, na płaskiej, uprawnej 
równinie nad rzeką Fyrisån, 
jedno z najbardziej tajemni-
czych i niezwykłych miejsc 
w całej Skandynawii,  które 
Bracia Inflanccy zwiedzili pod-
czas swojej wyprawy w dniach 
5.04.2014 – 13.04.2014 r. W 
parafii znajduje się ponad 1 
000 zachowanych zabytków 
archeologicznych, jednak o 
wiele więcej zostało naruszo-
nych w wyniku uprawiania 
roli. Znaleziono tutaj kopce 
potrzaskanych kamieni świad-
czące o tym, że obszar ten był 
zasiedlony już w nordyckiej 
epoce brązu, jednak większość 
cmentarzysk pochodzi z epo-
ki żelaza i czasów wikingów. 
Większe znaczenie mają trzy 
cmentarze: Pierwszy z nich 
to Kopce Królewskie. Drugi, 
znajdujący się na wschód od 
kościoła, to miejsce pochówku 
z przedrzymskiej epoki żelaza 
z zachowanymi 200 grobami. 
Trzeci, Valsgärde, w którym 
wykonywano pochówki ło -
dziowe pochodzi z czasów 
germańskiej  epoki żelaza. 
Nad Gamla Uppsala dominują 
trzy duże kopce królewskie o 
średnicach od 55 do 70 me-
trów oraz tak zwany Kopiec 
Tingów. W mającym 8 metrów 
wysokości Kopcu Wschodnim 
prowadzono wykopaliska w 
roku 1847, zaś 11-metrowym 
Kopcu Zachodnim w 1874. 
Kopiec Centralny, wysokości 
7 metrów, był badany w roku 
1925 zaś Kopiec Tingów w 
latach 1989–1990. Kopce są 
datowane na czasy wędrówki 
ludów, około lat 474–550 (lub 
575). Oparte jest to na infor-
macji z Sagi o Ynglingach, że 
pochowani tam zostali Aun, 
Egil i Adils (Eadgils z Beowul-
fa). Na południe od Kopców 
Królewskich znajduje się duże 
cmentarzysko pochodzące z 
czasów rzymskiej epoki żelaza 
oraz germańskiej epoki żelaza. 
Wczesne źródła pisane podają, 
że w czasach przedhistorycz-
nych Gamla Uppsala była słyn-
na na całą północną Europę i 
stanowiła siedzibę szwedzkich 

królów z legendarnej dynastii 
Ynglingów. W średniowieczu 
była to największa miejsco-
wość w Upplandzie, zaś jej 
wschodnia część stanowiła 
zasadniczą część sieci budowli 
królewskich noszących nazwę 
Uppsala öd. Adam z Bremy 
(1050-1081) opisuje Uppsalę 
z roku 1070 i określa ją jako 
centrum kultu pogańskiego 
z ogromną Świątynią w Up-
psali, w której znajdowały się 
posągi Odyna, Thora i Frejra. 

Wspomniany wyżej z  XI w. 
niemiecki kronikarz Adam z 
Bremy, podaje w zapiskach, 
że główna świątynia wikingów 
ozdobiona była złotem, a w jej 
wnętrzu znajdowały się okazałe 
posągi trzech bogów: Thora, 
Odyna i Frey. Thor panował 
nad wiatrami, piorunami i 
błyskawicami, Odyn rządzi 
wojną i odwagą, a Frey był 
bóstwem odpowiedzialnym za 
pokój oraz fizyczną rozkosz. 
Ród Ynglingów,  skandynaw-
skich władców plemiennych 
panował w środkowej Szwecji 
od V wieku. Ośrodkiem ich 
władzy była własnie Gamla 
Uppsala nad jeziorem Melar, 
główne ognisko pogańskie -
go kultu.  Władcy Uppsal i 
usiłowali w X i XI w. narzu-
cić swoją hegemonię innym 
państewkom szwedzkim. O 
ogromnym znaczeniu Gamla 
Uppsala w szwedzkiej tradycji 
świadczy fakt, iż kiedy Szwecja 
otrzymała swoje arcybiskup-
stwo w roku 1164, to zostało 
ono ulokowane właśnie w tym 
miejscu. W praktyce jednak, w 
związku ze stałym oddalaniem 
się pławnej wody, miejscowość 

straciła swoje strategiczne 
znaczenie. Kościół był siedzibą 
arcybiskupów Szwecji do roku 
1273, kiedy stolica została 
przeniesiona do Östra Aros 
(Östra Aros została potem 
na żądanie papieża nazwana 
Uppsala). Świątynia w Uppsali 
została najprawdopodobniej 
zniszczona przez króla Ingolda 
I w roku 1087 w trakcie ostat-
niej bitwy między poganami a 
chrześcijanami.  Kościół był 
siedzibą arcybiskupów Szwecji 

do 1273, kiedy stolica została 
przeniesiona do Östra Aros. 
Östra Aros została  potem 
na żądanie papieża nazwana 
Uppsala. 

U p p s a l a ,  m i a s t o  w e 
wschodniej części Szwecji po-
łożone ok. 70 km na północ od 
Sztokholmu. Uppsalę Bracia 
Inflanccy zwiedzili dokładnie 
w 2014 r. W Uppsali znajduje 
się założony w 1477 r. najstar-
szy uniwersytet w całej Skandy-
nawii. Z widokiem na zachod-
nią część katedry znajduje się 
piękny budynek Gustavianum, 
zbudowany w 1625 roku jako 
budynek główny Uniwersytetu. 
W starym budynku uniwer -
syteckim Gustavianum jest 
obecnie muzeum. Po drugiej 
stronie ulicy od Gustavianum 
stoi nowy budynek główny 
Uniwersytetu, wzniesiony w 
1879/86 we włoskim stylu 
renesansowym. Nie daleko od 
Uniwersytetu znajduje się Bi-
blioteka Uniwersytetu Uppsa-
la, Uppsala University Library 
Carolina Rediviva, największa 
biblioteka w Szwecji. Biblio-
teka uniwersytecka posiada 
około 5.250.000 woluminów 

książek i czasopism, 131.293 
metrów półek, 61.959 ręko-
pisów, druków muzycznych, 
7133 i 345734 map i innych 
dokumentów graf icznych. 
Szpital Uniwersytecki jest wła-
ściwie starszy niż uniwersytet, 
gdyż sięga najwcześniejszych 
szpitala, założonego w Uppsa-
li w 1302, znacznie później 
połączyła się z kliniki uniwer-
syteckiej. Uppsala należy do 
Grupy Coimbra europejskich 
uniwersytetów. Studiuje oko-
ło 23000 studentów studiów 
stacjonarnych i około 2400 
doktorantów, przeszło 4000 
nauczycieli akademickich w 
pełnym i niepełnym wymiarze 
godzin, łącznie 6200 pracow-
ników. Katedra w Uppsali zbu-
dowana w stylu gotyckim jest, 
ze swoimi wieżami sięgającymi 
118,7 m, największą budowlą 
sakralną w Skandynawii. Jest 
ona miejscem koronacji i spo-
czynku królów szwedzkich. W 
tej świątyni pochowana jest 
m.in. królowa Szwecji Kata-
rzyna Jagiellonka, żona króla 
Szwecji Jana III Wazy. Nad 
jej nagrobkiem znajduje się 
herb Rzeczypospolitej, a na 
ścianie powyżej znajduje się 
fresk wyobrażający Kraków. W 
katedrze tej znajdują się dwa 
ogromne dzwony zrabowane 
przez Szwedów w 1703 z Pol-
ski, z Torunia, podczas wojny 
północnej, jeden z nich jest 
obecnie największym dzwo-
nem w Szwecji, odlany w 1601 
r., tzw. Thornan. W Uppsali 
znajduje się też XVI-wieczny 
zamek królewski. Miasto było 
poważnie zniszczone w poża-
rze z roku 1702. 

Złotymi literami nad wej-
ściem do auli w budynku Uni-
wersytetu w Uppsali znajduje 
się dewiza: ”Tänka fritt är stort 
men tänka rätt är större”. W 
tłumaczeniu bezpośrednim 
może brzmieć: „Myślenie swo-
bodnie jest wielkie, ale że 
prawo jest większe (ważniej-
sze)”. Jednak, Marian Turwid, 
znający Uniwersytet w Uppsali, 
zacny bydgoszczanin, który w 
latach 70. XX w. przetłuma-
czył piszącemu ten artykuł w 
następujący sposób: „Piękna 
jest myśl wolna ale jeszcze 
piękniejsza jest myśl słuszna”. 
Trzydzieści lat temu, w 1990 r. 
te piękne słowa zostały hasłem 
zapisanym na dużej tablicy w 
holu, szkół mieszczących się 
w budynku przy ul. Gawędy 
5 w Bydgoszczy, które czytają 

Na zdjęciu: Amulet Wikingów Młot Thora (skandynawski bóg burzy 
i patron wojowników)
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uczniowie do dnia dzisiejsze-
go. 

Na zakończenie warto 
zaznaczyć, że w świecie istnieją 
trzy główne muzea wikingów, 
w Oslo w Norwegii, Roskilde w 
Danii, Jorvik Viking Centre w 
Yorku w Wielkiej Brytanii. Być 
może w przyszłości Bracia Inf-
lanccy odwiedzą Jorvik Viking 
Centre w Yorku, natomiast 
muzeum wikingów w Oslo w 
podczas wyprawy do Norwegii 
i Danii w 2002 r. zwiedził au-
tor artykułu z grupą sokołów 
i nauczycieli.  Muzeum Łodzi 
Wikingów w Oslo, norw. Vi-
kingskipshuset i Oslo, ekspo-
zycja muzealna na Półwyspie 
Bygdøy w Oslo w Norwegii, 
jest częścią Muzeum Historii 
Kultury w Oslo, prezentująca 
znalezione w wykopaliskach 
archeologicznych łodzie wi-
kingów. Wszystkie statki zostały 
zbudowane w latach 800 - 900, 
czyli w Wieku Wikingów. Pre-
zentowane są w nim trzy dębo-
we łodzie wraz ze znalezionymi 
w nich przedmiotami: łódź z 
Oseberg, najokazalsza z łodzi, 
z wysoko wzniesionymi dzio-
bem i rufą ma 22 m długości 
i 5 m szerokości, łódź z Gok-
stad – większa i szersza: 25 m 
długości i 5 m szerokości, łódź 
z Tune – znacznie zniszczona, 
miała prawdopodobnie około 
22 m długości i 4,35 m szero-
kości. Pierwsze projekty dla 
Muzeum Wikingów powstały w 
1914 roku, ale dopiero w 1957 
roku udało się je zbudować. 
Pierwszym odkrytym w 1867 r. 
statkiem był statek Tune, ale 
nie był w tak dobrym stanie 
jak Oseberg czy Gokstad. Sta-
tek wikingów Gokstad został 
odkryty w 1880 roku w kopcu 
pogrzebowym wraz z dwoma 
męskimi szkieletami i  jest 
wyeksponowany ze zrekon -
struowaną komorą grobową. 
W 1903 roku rolnik o imieniu 
Knut Rom dokonał niezwykłe-
go odkrycia na swojej posia-
dłości - znalazł on kompletny 
statek z epoki Wikingów, wraz 
z dwoma szkieletami i licznymi 
skarbami. Statek, który Rom 
odkrył, stał się znany jako sta-
tek Oseberg i jest centralnym 
punktem Muzeum Wikingów 
w Oslo. Statek Oseberg jest 
dębowym okrętem typu „karv” 
o długości 21,5 metra, nieco 
mniejszym niż średnia statków 
z tamtych czasów. Dziób i rufa 
są bogato zdobione rzeźbami 
zazębiających się zwierząt. W 
1904 roku, w czasie wykopalisk 
tego niezwykłego znaleziska, 
nie było miejsca na umieszcze-
nie go w istniejącym muzeum 
historycznym. Wręcz prze -
ciwnie, dwa inne znalezione 
statki, statek wikingów Tune 
i statek Gokstad, również po-

trzebowały domu. Muzeum 
wybudowano specjalnie na 
potrzeby udostępnienia łodzi 
wykopanych w kurhanach na 
południu Norwegii. Statki Ose-
berg, Tune i Gokstad znajdują 
się teraz w Muzeum Okrętów 
Wikingów w Oslo, Norwegia. 
Statek wikingów Gokstad do-
stał także nowe życie w postaci 
replik, z których jedna z powo-
dzeniem przepłynęła Ocean 
Atlantycki w 1893 roku, aby 
zostać wystawiona na Świato-
wej Wystawie Kolumbijskiej w 
Chicago. 
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Otrzymałem książkę od brata 
inflanckiego, historyka Andrzeja 
Boguckiego (ur. 1951), na którą 
od wielu lat oczekiwałem. Książkę 
– dzieło o Polakach podbijających 
Rosję, później ZSRR i znowu 
Rosję. Mam ku temu tematowi 
słabość – mój ojciec Emanuel 
(1910 - 1974) urodził się w Irkuc-
ku przed rewolucją bolszewicką w 
rodzinie właśnie takich Polaków, 
którzy wyemigrowali na Syberię 
dobrowolnie bez żadnych pod-
tekstów politycznych. Dla dużej 
ilości naszych rodaków wyjazd 
na kresy imperium carskiego a 
i do centrum Rosji był wielkim 
wyzwaniem, perspektywą zdobycia 
dużych pieniędzy, awansu społecz-
nego. W grę wchodziły 
także przygody z dziką 
przyrodą, możliwości 
odkryć geologicznych 
na bezkresnych prze-
strzeniach tego impe-
rium. Dla ludzi typu 
twórczego, odważne-
go i po trochu awan-
turniczego wyjazd w 
głąb Rosji to po prostu 
wewnętrzna koniecz-
ność. Niektórzy z nich 
zrobili wielką, wręcz 
oszołamiającą, karie-
rę. Opanowali handel 
na Syberii, budowali 
tamże kopalnie złota 
stając się ich właści-
cielami, na Ukrainie 
zdominowali przemysł 
cukrowniczy...

Jakże też inna 
była pozycja społecz-
na emigrantów w głąb 
Rosji w stosunku do 
emigracji naszej bie-
doty na Zachód szcze-
gólnie do wymarzonej Ameryki. 
W Ameryce nasi rodacy stanowili 
tylko siłę roboczą – zatrudniano 
ich do najprostszych i zarazem 
najbardziej męczących prac w 
rzeźniach Chicago czy w stalow-
niach Pennsylwanii i Michigan 
(dziś tzw. pas rdzy.) Pozycja spo-
łeczna naszych rodaków była 
beznadziejnie niska. Większość z 
nich stanowili chłopscy analfabeci 
z Małopolski i Białostocczyzny. 
Po wioskach krążyli naganiacze, 
załatwiali bilety kolejowe do Ham-
burga i dalej na statek do krainy 
marzeń. Mało kto z naszych ro-
daków zrobił jakąkolwiek karierę 
finansową, administracyjną czy to 
w kulturze. Niestety nie można ich 
porównać do niebywałych karier 
za oceanem polskich Żydów. Żyli 
przez wieki razem na naszej ziemi 
a potem taka różnica...Casus Pade-
rewskiego nie jest na miejscu – on 

Roman Sidorkiewicz

Nasi ludzie w Rosji i w ZSRR

tylko występował w USA, zrobił 
tam oszołamiająca karierę, ale 
nie był żadnym emigrantem. Los 
naszej biedoty w Ameryce dosko-
nale opisał Henryk Sienkiewicz 
(1846-1916) w noweli Za chlebem. 
I niestety do dziś dnia niewiele się 
zmieniło w statusie naszej Polonii. 
Emigracja powojenna i solidarno-
ściowa niewiele w tej materii wnio-
sła. W USA obowiązuje brutalna 
prawda: Jak jesteś taki mądry to pokaż 
swój portfel. Ciągłe podpieranie się 
Kościuszką i Pułaskim to za mało. 
Byłem, widziałem…

Książka, o której wspomnia-
łem to Jak podbijaliśmy Rosję Ma-
riusza Świdera. Autor (ur. 1968) 
jest zawodowym dyplomatą (a w 

zasadzie był); ukończył sławną 
uczelnię moskiewską MGIMO – 
Moskiewski Państwowy Instytut 
Stosunków Międzynarodowych. 
Dodatkowo studiował arabistykę 
– na tej uczelni każdy student 
otrzymywał przydział na z góry 
określony obszar terytorialny przy-
szłej pracy. Długo nie napracował 
się w naszej dyplomacji, bo raptem 
do roku 1995. Zdążył zostać radcą 
naszej ambasady w Trypolisie. 
Wtedy odszedł, w wieku raptem 
27 lat. Zatem nasza dyplomacja 
miała z niego marny pożytek, 
choć ukończył dodatkowo studia 
podyplomowe w Polskim Insty-
tucie Spraw Międzynarodowych. 
Jakie były powody – nie wiemy. 
Do widzenia i koniec. Od tego 
czasu zajmuje się handlem zagra-
nicznym w krajach byłego ZSRR i 
w świecie arabskim.

Autor jest pasjonatem sto-

sunków polsko – rosyjskich. Sporo 
publikuje.

Mariusz Świder w taki sposób 
podsumowuje swą książkę:

„Tak wielu Polaków miało swój 
los związany z Rosją, że mógłbym o tym 
pisać następnych kilkadziesiąt stron. 
Ale powyższych przykładów wystarczy, 
by pokazać, jak wielki wkład miał 
nasz naród w budowanie współczesnej 
Rosji...Chciałem pokazać, jak ich losy 
(a także krajów) były ze sobą powiąza-
ne. Polska i Rosja są sobie potrzebne. 
Rosja to wielkie mocarstwo militarne 
i surowcowe. Nie rości pretensji do ani 
kawałka polskiej ziemi...Importujemy z 
Rosji surowce, wysyłamy ogromne ilości 
towarów spożywczych i przemysłowych. 
Od marca 2014 po Moskwie jeżdżą 

nowoczesne polskie tram-
waje. Umiejmy wykorzystać 
to, co nas łączy. Rosja jest 
ścianą, która chroni Europę 
przed zalewem Wschodu, 
przed fundamentalistyczny-
mi państwami islamskimi. 
Przyrost naturalny Rosjan 
jest ujemny: Rosja i Moskwa 
zalewane są morzem emi-
grantów z Azji. Polska jest 
jednym z najważniejszych 
krajów Unii Europejskiej. 
Dobre relacje między Polską 
a Rosją leżą w interesie obu 
krajów i narodów...”

Jak najbardziej 
słuszna konkluzja.

Wróćmy do zasad-
niczego wątku. Dobro-
wolne wyjazdy Polaków 
w głąb Rosji to domena 
warstw inteligenckich, 
ziemiańskich. Wyjeżdżali 
ludzie wykształceni, oczy-
tani, przedsiębiorczy. 
Oczywiście pomijam tu 
więźniów politycznych, 

którzy pojechali na Syberię bynaj-
mniej nie dobrowolnie. Ale to też 
byli inteligenci, którzy potrafili się 
odnaleźć i nie tylko cierpieć. Wie-
lu Polaków służyło w armii carskiej 
co dziś można byłby posądzać 
o kolaborację. To zły kierunek 
myślowy – służąc w armii zabor-
cy ratowali swe majątki i ostoje 
polskości. A naród pozbawiony 
własnej ziemi oraz wykształco-
nych przywódców może zniknąć, 
rozpłynąć się jak statek we mgle i 
na końcu ulec wynarodowieniu. 
Prawo rosyjskie dawało bowiem 
szerokie możliwości konfiskaty 
majątku pod byle pretekstem. I też 
tak było – zwłaszcza po powstaniu 
styczniowym.

Nie wszyscy Polacy musieli 
wyjeżdżać w głąb imperium. Wielu 
z nich aktywnie żyło na naszych 
dawnych Kresach i tam dzielnie 
pracowali. Niektórzy nawet nie 

ruszyli się z Warszawy, z Łodzi czy z 
Zagłębia aby wytwarzać dobra dla 
chłonnego rosyjskiego rynku i w 
ten sposób podbijać Rosję.

Mariusz Świder stworzył 
swego rodzaju encyklopedię o 
Polakach, którzy podbijali Rosję 
począwszy od początków tego 
imperium do połowy wieku XX. 
I tam odnieśli wielkie sukcesy. To 
szmat czasu. Podziwiam autora. 
Tym bardziej, że nie mógł każde-
go dokładnie opisać gdyż byłoby 
to dzieło na skalę opasłych tomów. 
Mariusz Świder musiał dokona-
nia każdej opisywanej osoby tak 
streścić aby czytelnikowi zostały 
w pamięci najbardziej stosowne 
czyny i jednocześnie nie zanudzały 
czytelnika mnogością zdarzeń 
mniej ważnych. A to bardzo jest 
istotne, gdyż łatwo autorowi za-
plątać się o mało istotne szczegóły. 
Jednak trochę się zaplątał ale to 
wspomnę później.

A jest w jego książce wielu, 
wielu naszych rodaków. Tak dużo, 
że nie sposób ich zapamiętać po 
jednorazowym czytaniu. Polaków 
w Rosji (na przestrzeni dziejów) 
można sklasyfikować w dziele au-
tora następująco pod względem 
realnych dokonań:
- naukowcy i odkrywcy
- wojskowi
- ludzie kultury
- rewolucjoniści bolszewiccy
- przedsiębiorcy i wynalazcy

W każdej z tych grup jest co 
najmniej kilkadziesiąt naszych 
rodaków, z których możemy być 
dumni. Wyjątek stanowią Polacy 
w szeregach bolszewików i później 
pomagierów Stalina.

Przekażę czytelnikowi ży-
ciorysy i dokonania kilka osób w 
każdej grupie, które uważam za 
najbardziej reprezentatywne.

Naukowcy i odkrywcy
Jan Czerski (1845 – 1892) 

zesłany na Syberię po Powstaniu 
Styczniowym. Paleontolog i geo-
graf jako pierwszy stworzył mapę 
geologiczną Bajkału a także pierw-
szą mapę tektoniczną Syberii. Na 
jego cześć nazwano w Rosji wiele 
punktów geograficznych, góry, 
szczyty, doliny. A także potężny 
statek „Akademik Czerskij” wyko-
rzystywany przy budowie gazocią-
gu Nord Stream na Bałtyku.

Benedykt Dybowski (1833-
1930). Uczestniczył bardzo aktyw-
nie w Powstaniu Styczniowym, był 
komisarzem Rządu Narodowego 
na Litwę i Białoruś. Skazano go, 
oczywiście, na karę śmierci jednak 
zamienioną na zesłanie. Podjął 
tam prace badawczą fauny Bajka-
łu i Dalekiego Wschodu. Opisał 

Na zdjęciu: Mikołaj Przewalski. Wypisz 
wymaluj Józef Stalin
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Mikołaj Michajłowicz Jazykow

DORpat

Ziemio ojczysta, ma jedyna,
Gdziem ujrzał świat, gdzie od zarania 
Serca porywy, przekonania 
I Muzy pienie, i smak wina!
Młodości czar - majowy kwiat,
Bogate dary od natury,
Biesiad żakowskich gody, chóry 
Beztroską radość niosą w świat 
Swoboda działań, zwid, marzenia, 
Głowy otwarte, rąk ochota,
Sławy, nauki niwa złota,
I filistyńskie utrapienia.
Tu kujem los swój - żar nas pali,
Tu geniusz ducha i polotu,
Pomny Chrystusa krwi i potu, 
Samodzierżawia słup obali!
Wolności zew, umiłowania -
Dla ciebie - luba ma kraino,
Gdziem ujrzał świat, gdzie od zarania - 
Serca porywy, przekonania 
I Muzy pienie, i smak wina.

Z rosyjskiego przełożył: Jerzy Adalbert Jucewicz

setki nowo odkrytych gatunków 
fauny i ryb.

aleksander Czekanowski 
(1833-1876), również zesłany za 
udział w Powstaniu Styczniowym. 
Prowadził pionierskie badania 
geograficzne, paleontologiczne 
i geologiczne. Jego imieniem na-
zwano pasmo górskie na Syberii.

Karol Bohdanowicz (1864 – 
1947). Pochodził z miasta Lucyn 
na Polskich Inflantach. Wybitny 
geolog, badał całą Rosję wszerz i 
wzdłuż. W roku 1915 car Mikołaj II 
mianował go na funkcję dyrektora 
Rosyjskiego Komitetu Geologicz-
nego. W roku 1919 wrócił do Pol-
ski i został dyrektorem Państwowe-
go Instytutu Geologicznego.

Mikołaj przewalski (1839 
- 1888), najbardziej znany od „ko-
nia Przewalskiego”. Pochodził ze 
szlachty smoleńskiej. Podróżnik. 
Kolekcjoner fauny i flory. Odkrył 
nieznany gatunek konia stepo-
wego, co zapewniło mu trwałe 
miejsce w nauce. 

Mariusz Świder przytacza 
pewną ciekawość przypowieść 
o Przewalskim. Jest paździer-
nik 1956; w Polsce do władzy 
doszedł Władysław Gomułka 
(1905 - 1982). Do Warszawy, bez 
zaproszenia, przyleciał I sekretarz 
Partii Komunistycznej ZSRR Ni-
kita Chruszczow (1894 - 1971) z 
wieloma towarzyszami. Atmosfera 
była napięta. Gomułka zaczął 
radzieckim gościom wypominać 
Józefa Stalina (1879 - 1953). 
Chruszczow mu ripostował przy 
świadkach „przecież on był wasz!” 
Polscy gospodarze osłupieli. Praw-
da jest taka, że ojciec Stalina był 
pijaczyną, szewcem a jego żona 
Keke Geladze (1858 - 1937), 
delikatnie mówiąc, nie była mu 
zbyt wierna. W tamtych latach 
Mikołaj Przewalski często bywał w 
Gruzji i w mieście Gori. Był sławny 
i zamożny. Na zdjęciach widać nie-
bywałe podobieństwo Stalina do 
niego. Wieść niesie, że Przewalski 
dobrych kilka lat łożył na eduka-
cję małego Soso Dżugaszwilego, 
swego nieślubnego syna. Ja od 
siebie dodam, że dziś, w dobie 
DNA, można byłoby się pokusić 
na zbadanie ich pokrewieństwa. 
Ciało Stalina leży pod murem 
kremlowskim (na szczęście nie 
spalone w urnie) a Przewalski 
jest pochowany w Kirgistanie w 
zidentykowanym grobie. To była-
by sensacja - Stalin jest z naszego 
rodu! Mielibyśmy z nim kłopot 
jak Austriacy z Adolfem Hitlerem 
(1889 -1945) a Gruzinom trochę 
by ulżyło.

Ludzie kultury
Wacław Niżyński (1889 - 

1950) Legendarny tancerz z epoki 
Igora Strawińskiego(1882 - 1971) i 
Siergieja Diagilewa (1872 - 1929). 
Urodzony w Kijowie zrobił świa-
towa karierę. Niestety, choroba 
psychiczna uniemożliwiła mu 
dalszy rozwój i karierę.

Olga Lepieszyńska (1916 
– 2008) urodzona w Kijowie, tan-
cerka, primabalerina w Teatrze 
Wielkim w Moskwie. Ulubienica 
Stalina wielkiego miłośnika opery 
i baletu

Wanda Wasilewska (1905 
- 1964 ) córka Leona Wasilew-
skiego, współpracownika Józefa 
Piłsudskiego. Polacy niezbyt do-
brze ją wspominają ze względu 
na działalność komunistyczną. 
Jako pisarka zrobiła dużą karierę 
w ZSRR. Została trzykrotnie na-
grodzona Nagroda Stalina oraz 
Orderem Lenina.

przedsiębiorcy i wynalazcy
Stanisław Lilpop (1863 - 

1930) konstruktor maszyn i fa-
brykant. Wraz ze wspólnikami 
- Niemcem Wilhelmem Rauem 
(1825 - 1899) i Żydem Jakubem 
Loewensteinem (1833 - 1895) 
założyli wielką firmę LRL, która 
zdolna była przejąć największe 
rosyjskie stalownie. Prawie 90% 
szyn kolejowych w Rosji pochodzi-
ło z ich koncernu. Z ich szyn wy-
budowano kolej transsyberyjską. 
Finansowanie mieli zapewnione 
od Leopolda Kronenberga (1812 
– 1878), teścia Loewensteina, 
największego bankiera na pol-
skich ziemiach. Wiedzieli także 
komu dać odpowiednią łapówkę 
aby zdobyć intratne zamówienia 
rządowe. Stanisław Lilpop był 
mecenasem sztuki, budowniczym 
Podkowy Leśnej k. Warszawy 
a prywatnie teściem Jarosława 
Iwaszkiewicza (1894 – 1980). Willa 
Lilpopów „Stawisko” położona 
na uboczu tej eleganckiej miej-
scowości była zawsze pełna życia 
kulturalnego i umysłowego, nawet 
podczas niemieckiej okupacji. 
Gościły tam tuzy naszej kultury. 
Dziś w willi mieści się muzeum 
wybitnego pisarza.

Konstanty Rudzki (1820 - 
1899) konstruktor maszyn i fabry-
kant. Jego zakład konstrukcji stalo-
wych K. Rudzki i Spółka zatrudniał 
ponad tysiąc robotników. Rudzki 
budował mosty na największych 
rzekach Rosji – na Wołdze, Newie, 
Dźwinie, Amu – Darii. Realizował 
aż 20% robót mostowych na 
terenie imperium. W Warszawie 
zbudował most Mikołajewski – 
obecnie Józefa Poniatowskiego

Witold Zglenicki (1850 -1904), 

„ojciec nafty bakijskiej”, urodzony 
pod Kutnem. Ukończył Instytut 
Górniczy w Petersburgu. Działał 
w Baku, był pionierem podmor-
skich wierceń i wydobywania w ten 
sposób ropy naftowej. Miał żyłkę 
przedsiębiorcy, współpracował na 
tamtym terenie z Alfredem No-
blem (1833 – 1896) oraz z bankami 
żydowsko – angielskiej rodziny 
Rotschildów. Posiadał wysokowy-
dajne działki naftowe. Dorobił się 
ogromnej fortuny, był najbogat-
szym Polakiem w imperium rosyj-
skim. Większość fortuny, w obliczu 
nieuchronnej śmierci, przekazał 

do Kasy im. Józefa Mianowskiego 
w Krakowie - Fundacja Popierania 
Nauki. Gotówka, która doń napły-
nęła w ogromnej ilości – ponad 
dwa miliony rubli, postawiła na 
nogi cherlawą instytucję. O resztę 
niebotycznej fortuny zażarte boje 
toczyli członkowie rodziny Zglenic-
kiego i wiele różnych stowarzyszeń. 
Sądy miały ręce pełne roboty ale do 
czasu. Po rewolucji bolszewickiej 
pola naftowe Zglenickiego zostały 
wywłaszczone bez odszkodowania 
i temat sporów sądowych został 

zakończony. W ten sposób przestał 
istnieć kapitał „Polskiego Nobla”. 
Dziś zaistniały formalne warunki 
do przywrócenia własności Kasie, 
gdyż została reaktywowana w roku 
1991. Ale nie ma co się łudzić, 
żaden rząd Azerbejdżanu nie 
przystąpi do takich pertraktacji. Po 
prostu przeminęło z wiatrem.

Stanisław Kierbedź (1810 
– 1899), inżynier, urodzony na 
Żmudzi. Pionier budowy stalo-
wych mostów kratownicowych. 
Wybitny praktyk i zarazem wykła-
dowca mechaniki teoretycznej 
na Uniwersytecie Petersburskim. 
Zbudował tam nowoczesny most 
na Newie o długości 342 metrów 
i szerokości 20 metrów oraz wiele 
innych w całej Rosji. Zasłynął także 
budową mostu Aleksandryjskiego 
w Warszawie potocznie nazywany 
jego imieniem, przez co wszedł 
na długie lata do naszej zbioro-
wej pamięci. Był bardzo aktywny 
społecznie.

Stanisław Kierbedź s. Hi-
polita (1844 – 1906), bratanek 
Stanisława.

Wybitny inżynier, budował 
Kolej Wschodniochińską na trasie 
Czyta - Władywostok, jako odnogę 
Kolei Transsyberyjskiej. Na trasie 
pobudowano ponad tysiąc mostów 
i tuneli. Zbudowano wówczas w 
szczerym polu miasto Harbin; dziś 
to wielka metropolia chińska. W 
Harbinie kwitło życie społeczne i 
kulturalne Polaków, których było 
tam kilkanaście tysięcy. Nasi rodacy 
świadomie lub nie świadomie brali 
udział w ekspansji wielkich mo-
carstw na Chiny, które w tym czasie 
były niezwykle osłabione jak nigdy 
w swej wielowiekowej historii. Rosja 
pospołu z Anglią, Francją, Japonią 
i USA dzieliły to państwo na strefy 

Na zdjęciu: Pomnik w centrum placu Saskiego (dziś Piłsudskiego) na cześć 
oficerów wiernych carowi, którzy zginęli w walkach z powstańcami listopa-

dowymi; zburzony w roku 1917
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wpływów, kroili je niczym tort na 
stole i połykali z wielkim apetytem. 
Nawet mała Belgia przystąpiła do 
stołu i podboju jak mrówka do sło-
nia. Rosja walczyła przeciw Japonii 
na terytorium...Chin! ( Port Artur 
1904 -1905). No ale cóż, Polacy 
doskonale zarabiali, nasza kolonia 
przetrwała aż do chwili zwycięstwa 
komunistów Mao Zedonga (1893 
– 1976) w roku 1949. Dziś Chiny 
są potęgą gospodarczą i militar-
ną – wyciągnęli właściwe wnioski 
z hańbiącej historii XIX wieku i 
upadku swej ojczyzny.

Rewolucjoniści bolszewiccy
Feliks Dzierżyński (1877 – 

1926), najsłynniejszy z nich. Po-
chodził spod Mińska z rodziny 
szlacheckiej (majątek Dzierżyno-
wo). Twórca osławionej Czeki czyli 
Komisji Nadzwyczajnej do Walki 
z Sabotażem i Kontrrewolucją. 
Twórca, z ojcowskim błogosła-
wieństwem Lenina (1870 – 1924), 
terroru komunistycznego. Nie-
przekupny, Żelazny Feliks.

Jego najbliżsi pomocnicy w 
terrorze i zarazem zastępcy to: 
Wacław Mężyński (ros. Wiaczesław 
Mienżynskij, 1874 - 1934), Józef 
Unszlicht (1879 - 1938). Osobistym 
sekretarzem był natomiast Stani-
sław Redens (1892 - 1940), szwagier 
żony Stalina Nadieżdy Allilujewej 
(1901 – 1932). Wszyscy Polacy, 
ładne kwiatki...Siewcy niebywa-
łego terroru. Redens i Unszlicht 
zostali później ofiarami systemu, 
który sami tworzyli. Tak byli zafa-
scynowani komunizmem, że bez 
oporu położyli głowę pod topór 
przyznając się do wszystkich win i 
przewin. Natomiast Dzierżyński i 
Mężyński mieli większe szczęście – 
zmarli w odpowiednim terminie, 
przed Wielką Czystką, unikając 
rozstrzelania. Zaoszczędzili wielu 
kłopotów towarzyszowi Stalinowi, 
który musiał zlikwidować prawie 
wszystkich starych bolszewików. 
Nie uznawali go jako „drugiego po 
Leninie”, gdyż podczas bolszewic-
kiego przewrotu i wojny domowej 
był działaczem drugoplanowym. 
Świadkowie tamtych czasów za 
dużo wiedzieli, za dużo plotkowa-
li… I dobrze wiedzieli, że drugim po 
Leninie był śmiertelny wróg Stalina 
– Lew Trocki ( Lejba Dawidowicz 
Bronstein, 1879 - 1940)

andrzej Wyszyński (1883 – 
1954) syn polskich inteligentów 
z Baku. Rodzina patriotyczna, ale 
on…

Prokurator generalny w 
ZSRR, oskarżyciel w największych 
procesach politycznych. Latem 
1936 roku, w procesie moskiew-
skim oskarżał wielkich rywali Sta-
lina – starych bolszewików Lwa 

Kamieniewa wł. Rosenfeld (1883 
- 1936 ) i Grigorija Zinowiewa wł. 
Hirsz Apfelbaum (1883 - 1936). 
Zażądał dla nich kary śmierci a 
posłuszny dyrektywom władzy sąd 
orzekł tak jak ona kazała. Wyszyński 
grzmiał: „Żądam, by tych wściekłych 
psów rozstrzelano, wszystkich co do jed-
nego, prawo musi odzwierciedlać wolę 
klasy panującej, popartej siłą”. Wyrok 
wykonano niezwłocznie po tele-
graficznej akceptacji Stalina, który 
wypoczywał na Kaukazie. Obydwaj 
nieszczęśnicy aktywnie wspierali go 
w walce z Lwem Trockim (1879 – 
1940) ale potem byli tylko kulą u 
jego nogi. 

Stanisław Kosior (1889 – 
1939) urodzony w Węgrowie, szef 
partii na Ukrainie w latach przymu-
sowej kolektywizacji. Organizator 
Wielkiego Głodu ( Hołodomor) w 
latach 1932 – 1933, podczas które-
go zmarło kilka milionów chłopów 
i ich rodzin. Marnie skończył – 
współtowarzysze go zlikwidowali.

Wojskowi 
Cała masa ich była. Służyli 

carom i komisarzom.
Romuald traugutt (1826 – 

1864) pochodził, jak wielu Polaków 
z warstwy szlacheckiej, służył armii 
rosyjskiej. Brał udział w tłumieniu 
Wiosny Ludów na Węgrzech w la-
tach 1848 – 1849. Naprzeciw niego 
walczył generał Józef Bem (1794 
- 1850), bohater Węgier i Polski. 
Takie są tragiczne losy naszej histo-
rii. Potem Traugutt walczył dzielnie 
na Krymie przeciwko Anglikom w 
latach 1854 – 1856. Odszedł w stan 
spoczynku. Za namową rodaków 
znających jego doświadczenie bo-
jowe, został przywódcą Powstania 
Styczniowego. Wydany władzom 
Rosji zginął na szubienicy w war-
szawskiej Cytadeli 5 sierpnia 1864 
roku. Powód – dowodzenie bun-
tem Polaków i sprzeniewierzenie 
się przysiędze wojskowej, w której 
ślubował wierność Rosji i jej carowi.

Konstanty Rokossowski 
(1897 - 1968), Polak z krwi i kości, 
służył w Armii Czerwonej od jej 
początku. W czasie II wojny zasłużył 
się w walkach pod Stalingradem 
i Kurskiem. Pod koniec wojny 
dowodził 2 Frontem Białoruskim 
wypychających Niemców znad Bał-
tyku. Parł na Niemcy równolegle z 
wojskami 1 Frontu Białoruskiego 
Marszałka ZSRR Konstantina Żu-
kowa (1896 - 1974). Stalin wysoko 
cenił Rokossowskiego jednak wolał 
aby palmę pierwszeństwa zdobycia 
Berlina otrzymał rodowity Rosja-
nin a nie Polak. Na swe nieszczę-
ście, Marszałek ZSRR Rokossowski 
został mianowany dodatkowo Mar-
szałkiem Polski, ministrem obrony 
narodowej w latach 1949 – 1956 

Z wielkim żalem informujemy, że 3 grudnia 2020 roku 
zmarł, urodzony w roku 1926, w Wilnie,

Maciej Musa Konopacki,

nestor polskich Tatarów. Był on twórcą powojennego 
tataroznawstwa, następcą braci Kryczyńskich, 
człowiekiem o wielkiej wiedzy, wielkim sercu. 

Wspaniały humanista, współtwórca dialogu islamu 
z Kościołem katolickim w Polsce. Autor licznych 

artykułów publikowanych także na łamach „Świata 
Inflant”. Tej pustki, którą pozostawił po sobie nikt nie 

wypełni...

Pogrążeni w smutku:

Rafał Berger

Mahmud Taha Żuk

oraz Redakcja „Świata Inflant”.

Inna lillahi wa inna ilayhi raji’un –  
Zaprawdę pochodzimy od Boga i do Niego powracamy.

przez co źle jest wspominany w 
Polsce. Ówczesne Wojsko Polskie 
było całkowicie zniewolone a przez 
wojskową bezpiekę przetaczały 
się procesy polityczne, których 
efektem były liczne wyroki śmierci.

Nie sposób wymienić wszyst-
kich wojskowych, którzy zasilili 
wojska zaborców jednych, drugich 
i trzecich. Mariusz Świder przytacza 
ich bardzo wielu. Niestety, nie 
mieliśmy w XIX państwa; zatem 
szlifowanie sztuki wojennej możli-
we było tylko u zaborców. To było 
przykre gdyż wiązało się z obo-
wiązkiem składania odpowiedniej 
przysięgi.

podsumowanie książki: Ma-
riusz Świder bardzo dokładnie i 
interesująco opisał wiele postaci, 
których losy rzuciły w głąb Rosji. 
Przedobrzył w jednym względzie 
– pokazał nam wielu Rosjan, któ-
rzy kiedyś tam mieli przodków 
Polaków i poza nazwiskiem nic nie 
mieli z Polską wspólnego. Szkoda 
wysiłku na przywoływanie takich 
ludzi jak Konstanty Ciołkowski, 
Władimir Wysocki, Mścisław Roz-
tropowicz, Igor Sikorsky, Grigorij 
Potiomkin, Michaił Tuchaczewski, 
Mikołaj Rimski – Korsakow, Dymitr 
Szostakowicz, Andrzej Tarkowski 
i wielu innych. Oni wszyscy byli 
Rosjanami, żadnymi Polakami. 
Tak jak obecnie w Polsce pełno jest 
nazwisk typu Miller, Hoffmann, 
Schreiber, Wenderlich. Czy oni 
są Niemcami? Absolutnie są Po-
lakami.

I jeszcze ciekawostka dotyczą-
ca osoby autora. Pisze on:

„W drugiej połowie lat 90. XX 
wieku dostarczałem żywność do Rosji 

w tym na Syberię. Moja mama, jako 
młoda dziewczyna, jechała z Polski do 
Omska w bydlęcym wagonie. Toaletą 
w wagonie była dziura w podłodze. Po 
drodze zamarzł na śmierć jej brat Józef… 
Do tegoż Omska, pól wieku później, 
leciał jej syn komfortowym samolotem 
w sprawach biznesu, gawędząc z pra-
wosławnym patriarchą Polski – Sawą 
o wyższości kawioru z jesiotra nad 
łososiowym. Tam gdzie moja mama 
głodowała, ja eksportowałem duże ilości 
polskiej żywności… a moi rosyjscy klien-
ci zafundowali mi pobyt w najlepszym 
hotelu z basenem i wodotryskami...
Kpina losu.”

Warto poczytać książkę au-
torstwa Mariusza Świdera, kiedyś 
dyplomaty a dziś biznesmena i 
pasjonata stosunków polsko – ro-
syjskich. Jego rozważania to głos 
rozsądku w ocenie trudnych kolein 
losów narodu polskiego i rosyj-
skiego. Po jakie licho przywoływać 
ciągle złe duchy z naszej przeszłości 
zamiast spokojnie i przyjaźnie obok 
siebie żyć pamiętając oczywiście o 
wspólnej historii i jej meandrach?!

Jak podbijaliśmy Rosję. Mariusz 
Świder. Wydawnictwo Penelopa & 
Mariusz Świder. Wydanie VI, Warsza-
wa 2020. ss. 249

PS. Tematyka poruszona 
przez autora wzbudziła wielkie 
zainteresowanie jego czytelni-
ków. Toteż poszerzył on zakres 
zagadnień o kolejną, znacznie 
obszerniejszą książkę zatytułowaną 
„Jak stwarzaliśmy Rosję. Polskie 
korzenie rosyjskiego imperium”. 
Do sprawy wrócimy.


