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Armie państw central -
nych (Cesarstwo Niemieckie i 
Monarchia Austro-Węgierska) 
po pierwszych porażkach w 
walkach z armią Cesarstwa Ro-
syjskiego stosunkowo szybko 
zdobyły przewagę na froncie 
wschodnim. Pierwsza jego linia 
ukształtowała się z końcem 
1914 roku  i biega od Kłajpe-
dy, przez Gąbin, Częstochowę, 
Munkacz i wschodni grzbiet 
Karpat południowych. Armia 
austriacka szybko jednak od-
zyskała Bukowinę z Czerniow-
cami, a niemiecka odepchnęła 
Rosjan 80-100 kilometrów 
na wschód. Ostateczny front 

Stefan Pastuszewski

Trzy lata niemieckiej okupacji Litwy i Łotwy (1915-1918)

wschodni ukształtował się z 
ko0ńcem 1815 roku i biegł od 
Rygi wzdłuż linii Dźwiny przez 
Dyneburg, Wiłkomierz, Pińsk, 
Tarnopol do Braiły przy delcie 
Dunaju. Wtedy to zaczęła się 
okupacja dzisiejszych terenów 
Litwy i południowo-zachod-
nich terenów Łotwy,  no i 
oczywiście centralnej i wschod-
niej Polski wraz z ziemiami 
białoruskimi. Austro-Węgry 
jedynie po roku nieobecności 
powróciły do Galicji, tracąc 
jednak Tarnopol.

Jaka była to okupacja? 
Kolonizacyjna. Niemcy łudząc 
się, że tereny te należeć będą 

do nich już na 
z a w s z e ,  n a d 
e k s p l o a t a c j ę 
gospodarczą - 
niezbędną prze-
cież w sytuacji 
wojny - postawiły 
totalną transfor-
mację tych tere-
nów. Przy po -
mocy ideologii 
niemieckiej pracy 
(die deutsche Ar-
beit) i pracy kul-
turalnej (die Kul-
turarbeit) chciały 
cywilizować te 
dzikie kraje (die 
wilde Lände).

Rozpoczę-
to od totalnej 
kontro l i  nad 
ludnością i jej 
życiem codzien-
nym (die Verte-
herspolitik).

W p r o w a -
dzono papiery 
identyfikacyjne; 

rodzaj dokumen-
tów osobowych, 
osoby, które ich 
nie miały aresz -
towano i karano 
grzywną. Narzu-
cono kontyngen-
ty żywnościowe, 
prace przymuso-
we (na przykład 
transport na rzecz 
wojska i admini-
stracji, sprzątanie 
dróg i ulic, odśnie-
żanie), ale przede 
wszystkim zapro-
wadzono higienę. 
Litewski historyk 
Vejas Gabriel Liu-
lievicius w swojej 
monografii War - 
Land on the Eastern 
Front: Culture, Na-
tional Identity and 
German occupation 
in  Wor ld  War  I 
(2000) opisał to 
bardzo skrótowo 
acz konkretnie: 
„W całym kraju czyszczono 
drogi i miasta, podczas gdy 
administracja zorganizowała 
programy publicznej higieny, 
zbudowała łaźnie, usprawniła  
systemy sanitarne i kanaliza-
cję, uregulowała prostytucję, 
zapędziła tubylców do łaźni i 
szczepiła ich na siłę” (s. 160).

Ta higienizacja życia czy 
„czyszczenie”, jak obcesowo 
nazywali to Niemcy, ludności 
podbitej została powtórzo -
na podczas okupacji  ziem 
polskich w okresie II wojny 
światowej. Gauleiter Kraju 
Warty Artur Greiser w swoim 
rozporządzeniu orzekł:

„Nauka dzieci polskich 
ma przede wszystkim na celu 
wdrożenie ich do czystości i 
porządku, przyzwoitego za -
chowania się i posłuszeństwa 
wobec Niemców” [ Anna Per-
lińska, Życie kulturalne Polaków 
w Bydgoszczy w okresie okupacji 
hitlerowskiej; „Kronika Bydgo-
ska 1986, t. VII, S. 246-247].

Działania te nie tylko szo-
kowały ale z racji bezwzględ-
nego egzekwowania budziły 
sprzeciw. Najpierw pojawił się 
pasywny opór a potem  aktyw-
ne przeciwdziałanie, głównie 
w postaci bandytyzmu, szcze-
gólnie gdy eksploatacja ekono-

Na zdjęciu: Pomnik poległych żołnierzy polskich w 
kampanii łatgalskiej 1920 roku w Krasławiu na 

Łotwie. Fot. Ludwika Adamczyk

Na zdjęciu: Wieża byłego kościoła luterańskiego pw. 
św. Trójcy (Trīsvenības bažnica) w Mitawie na Ło-

twie. Fot. Stefan Pastuszewski
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miczna przekraczała możliwo-
ści spełnienia żądań. Strzelano 
do Niemców, napadano na 
urzędy. „Władze panoszyły się 
po wiejskich okolicach w stra-
chu. Wycinano las w bardziej 
niebezpiecznych terenach, aby 
uniknąć zasadzek. Noc stała 
się domeną bandytów i szmu-
glerów” [Marek Jan Chodakie-
wicz, I wojna, pierwsza okupacja, 
„Tygodnik Solidarność” 2020, 
nr 18, s. 45]. Podobnie, choć 
na mniejszą skalę było na oku-

Mam przed sobą dzieło, wy-
dane w roku 2011 o powyższym 
tytule, przez gdańskiego historyka 
Arkadiusza Janickiego, doktora 
(obecnie już profesora) w tamtej-
szym uniwersytecie.

W opinii recenzenta nauko-
wego tej pracy, profesora Andrze-
ja Szwarca, czytamy: „Autor zajmuje 
się dziejami guberni nadbałtyckich w 
XIX i na początku XX wieku, rolą 
Niemców bałtyckich w dziejach Polski 
i Rosji, historią studentów polskich na 
Uniwersytecie w Dorpacie i Politechnice 
w Rydze oraz dziejami szkolnictwa w 
Imperium Rosyjskim… Autor postawił 
sobie za cel przedstawienie w jednym 
tomie możliwie szerokiego wachlarza 
opisywanych faktów, osób i cech spe-
cyficznych dla guberni kurlandzkiej 
w omawianym okresie… Równolegle 
głównym celem pracy było ukazanie 
związków guberni kurlandzkiej z 
ziemiami polskimi...Autorowi udało 
się zrealizować obydwa wskazane 
cele….Do napisania obszernego tomu, 
zawierającego imponującą ilość różno-
rodnych informacji, posłużyła równie 
imponująca kwerenda źródłowa…
Spore jej fragmenty mają charakter 
kompedium, słownika biograficznego 
czy historyczno – geograficznego… 
W przyszłości zaś każdy polski i nie 
tylko polski historyk, który zachciałby 
napisać cokolwiek nowego o Kurlan-
dii, będzie musiał sięgnąć po niniejsze 
dzieło.”

Trafne to i prawdziwe. Ja 
bym poszedł dalej – to najwybit-
niejsze dzieło od czasów Gustawa 
Manteuffla (1832-1916). Nie 
sądzę abym się mylił. Dodam od 
siebie, że gubernia kurlandzka 
obejmowała łącznie historyczne 
krainy Kurlandię i Semigalię; 
od wybrzeża Bałtyku poprzez 
ziemie na południowej stronie 
rzeki Dźwiny aż po okolice miasta 
Krasław. Odległość spora – około 
400 km. Szczęściem, że stolica 
Kurlandii - Mitawa (niem. Mi-
tau, łot. Jelgawa) była położona 
w środku guberni. Zauważam 
jeszcze, że w imperium rosyjskim 

Roman Sidorkiewicz

Kurlandia w latach 1795-1915. Z dziejów guberni i jej polskiej mniejszości

taka odległość to prawie nic. To 
państwo rozciągało się od Bałtyku 
po Kamczatkę, od Archangielska 
po Krym. A wszystko było sprawnie 
zarządzane ukazami carskimi z 
dalekiego, peryferyjnie położo-
nego Petersburga i to w epoce… 
dyliżansów konnych! Ciężko dziś 
w to uwierzyć.

Obszerna książka licząca ponad 
tysiąc stron zawiera pięć podsta-
wowych działów stanowiących 
istotę życia Kurlandii w latach 
interesujących autora.
I – historia prowincji
II – prawo i administracja
III – ludność oraz struktura na-
rodowa, wyznaniowa i społeczna
IV – gospodarka i sprawy kultural-
no – oświatowe
V – polscy mieszkańcy guberni
Do tego dochodzą:
- aneksy w ilości 28! stanowiących 
dokumentację faktograficzną, 
statystyczną, ludnościową itp.
- ryciny, schematy, tabele
- niezwykle bogata bibliografia
- herbarze miast i mapy
- liczne zdjęcia i fotokopie najważ-
niejszych dokumentów
- indeks osobowy – ponad 1500 
nazwisk!
- życiorysy w/w osób opisane w 
treści książki
A to wszystko poprzedzone jest 
wstępem, w którym autor wyjaśnia:
 1. Uzasadnienie wyboru tematu
 2. Stan badań i baza źródłowa
 3. Cezury czasowe i terminologia
 4. Metoda i konstrukcja pracy
Nie zabrakło, a jakże, dziesię-
ciostronicowego zakończenia i 
podsumowania swej pracy.

Gigantyczny to wysiłek. Dla-
czego autor podjął się tej mozol-
nej pracy? We wstępie wyjaśnia: 
„Mimo, że tereny Księstwa Kurlandii 
i Semigalii przez 234 lata były zwią-
zane z historią Polski i Litwy, to nie 
doczekały się osobnego wyczerpujące-
go opracowania w języku polskim. 

Dotyczy to zarówno okresu, w którym 
obszary te pozostawały w związkach z 
Rzecząpospolitą Obojga Narodów, jak 
i czasu, kiedy stanowiły już integralną 
część Imperium Rosyjskiego… Ziemie 
polskie i kurlandzkie łączyło wiele: 
wspólna przez ponad dwa wieki histo-
ria oraz stopniowe uleganie dominacji 
rosyjskiej zakończone wcieleniem do 
imperium… Ostatecznie, w tym sa-
mym 1795 roku z mapy Europy zostały 
wymazane dwa podmioty polityczno 
– prawne: Rzeczpospolita Obojga Na-
rodów i pozostające z nią w stosunku 
lennym Księstwo Kurlandzkie… O 
ile w okresie zaborów Polacy wytrwale 
ponawiali próby odzyskania niepod-
ległości, o tyle łatwo i szybko zeszła 
pamięć o kilkuwiekowych związkach 
Polski z Księstwem Kurlandzkim… 
Autor niniejszej pracy starał się udzie-
lić odpowiedzi na pytanie, dlaczego 
tak się stało, dlaczego polskie wpływy 
na tym terenie zostały zapomniane? I 
to nie tylko przez Niemców bałtyckich, 
Rosjan czy Łotyszy, ale również przez 
samych Polaków”.

Arkadiusz Janicki jak powie-
dział tak wykonał.

Benedyktyńska iście praca, 
buszowanie po wielu archiwach, 
bibliotekach, polskich i zagra-
nicznych,  dały świetny rezultat. 
Przybliżył polskiemu czytelnikowi 
dzieje Kurlandii i Semigalii w 
okresie rozbiorów. Tego brako-
wało a szczególnie nam, Bractwu 
Inflanckiemu, od dwudziestu lat 
propagującemu dzieje Inflant.

Kurlandia była lennem Pol-
ski od roku 1561. Autor zauważa: 
„Po uroczystym zawarciu paktów, 
Kurlandia została wprawdzie ściśle 
powiązana z państwem polskim, ale 
nie zostało do niego całkowicie wcielo-
na... Miała własny rząd, własne pra-
wa, inne zwyczaje, odmienną mowę, 
specjalny trybunał, w którym sądzono 
według prawa kurlandzkiego… nigdy 
nie tworzyła z Polską jednego narodu”.

Ja dodam od siebie, że „nad-
zór” nad tym lennem ze strony 
polskiej był praktycznie żaden. 
Jedyne wspólne działanie to było 

powanych terenach Królestwa 
Polskiego.

Misja kulturowa Niemców 
na wschodzie Europy została 
przyhamowana, gdy z końcem 
lutego 1918 roku nastąpiła 
ofensywa, która granice te-
renów okupowanych przesu-
nęła na linię Narwy, Pskowa, 
Homla, Charkowa i Rostowa 
nad Donem. Ofensywa ta nie 
napotkała na opór, gdyż po re-
wolucji lutowej, Rosja 3 marca 
1918 roku wycofała się z wojny.

Negatywna ocena okupan-
tów niemieckich dokonana 
przez Litwinów, nie powstrzy-
mała jednak litewskich elit 
państwowych przed pakto -
waniem z nimi w procesie 
budowy własnego państwa. 
Było to oczywiście na przekór 
Polakom i gdyby nie wersalska 
koncepcja tworzenia państw 
etnicznych, to mielibyśmy 
marionetkowe państwo litew-
skie rządzone przez niemiecką 
dynastię (4 czerwca 1918 roku 

Taryba czyli Rada Litewska wy-
brała  księcia Wilhelma Uracha 
Wirtemberskiego jako kandy-
data na króla  litewskiego pod 
imieniem Mendoga II). 

Republika Litwy uzyska-
ła niepodległość  16 lutego 
1918 roku, lecz Łotysze toczyć 
musieli krwawe boje z bol -
szewikami, którzy chcieli ich 
wcielić do Rosji Radzieckiej. 
Ostatecznie ich republika 
proklamowana została 18 listo-
pada 1918 roku.

wspomożenie wojsk polskich 
dowodzonych przez Karola Chod-
kiewicza (1570-1621) w zwycię-
skiej bitwie nad Szwedami pod 
Kircholmem w roku 1605.

Tak to istniało przez 234 
lata, do roku 1795. Po rozbio-
rach, po wcieleniu Kurlandii do 
Rosji, dalej tym krajem rządzili 
baronowie niemieccy. Zachowali 
swe przywileje po odpowiednim 
płaszczeniu się w Petersburgu oraz 
przyrzeczeniem wierności Rosji i 
Jej Imperatorowej Katarzynie II 
(wł. Sophie Friederike Auguste 
von Anhalt – Zerbst ze Szczeci-
na, żyła w latach 1729-1796, na 
tronie Rosji od 1762). Łatwo się 
dogadywali boć to wszyscy razem 
z niemieckiego rodu.

Autor szczegółowo opisuje 
problem Niemców bałtyckich. 
Było ich niewielu, około 6 -7 
procent całej populacji. Lecz 
opanowali całą gospodarkę, głów-
nie rolną, posiadali ogromne 
latyfundia nadane im przed wie-
kami. Skąd oni się wzięli? Byli 
potomkami rycerzy niemieckich, 
którzy napływali tu z Zakonem Ka-
walerów Mieczowych i z Zakonem 
Krzyżackim. Sami sobie nadawali 
własność ziemską. Uszczęśliwiali 
siłą tamtejsze ludy wiarą chrze-
ścijańską ale przy okazji szerzyli 
nowoczesną cywilizację. Ich do-
konania w tej sferze widoczne są 
do dziś. Kurlandia i całe Inflanty 
pełne są zamków, pałaców, dróg 
kolejowych, portów morskich, 
porządnych wsi i miast. Utworzyli 
dwie sławne uczelnie - Uniwer-
sytet w Dorpacie i Politechnikę 
w Rydze. Wielu Polaków tam 
studiowało, językiem wykłado-
wym był niemiecki. Zbudowali 
w XVIII wieku dwa wspaniałe 
pałace w Mitawie (łot. Jelgawa) i 
w Rundale. Architektem był sław-
ny architekt włoski Bartolomeo 
Rastrelli (1700– 1771), projektant 
największych pałaców i obiektów 
sakralnych w Rosji, szczególnie 
w Petersburgu (Pałac Zimowy 
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z Ermitażem, Carskie Sioło z 
Bursztynową Komnatą, Pałac w Pe-
terhofie itd.). Wiele to świadczy o 
potędze finansowej baronów kur-
landzkich, iż mogli tak sławnego 
architekta skaperować dla siebie. 
Pałac w Rundale jest okazały i 
pięknie dziś odnowiony („łotewski 
Wersal”), a   władze niepodległej 
Łotwy mają dokąd zapraszać 
swych znamienitych gości.

Niemcom bałtyckim dobrze 
się wiodło przez wieki, ale do 
czasu. Struktura feudalna ich 
rządów zaczęła się chwiać w latach 
osiemdziesiątych XIX wieku. 
Dotychczas obsiadali, niczym sza-
rańcza, wszystkie funkcje admini-
stracyjne, sądowe, szkolne. Wielu z 
nich karierę robiło w Petersburgu 
(tam aż roiło się od niemieckich 
nazwisk na służbie caratu). Nie 
zauważyli, albo nie chcieli zauwa-
żyć, że feudalizm chwiał się w po-
sadach, że ściągali na siebie gniew 
ludu łotewskiego, który widział w 
nich gnębicieli ekonomicznych i 
narodowych (wypisz wymaluj jak 
do niedawna system apartheidu 
w RPA). Sprytnie wykorzystywali 
to Rosjanie, którym też nie podo-
bała się wszechwładza Niemców 
na terenie swojego imperium. 
Gdy w roku 1881 do władzy do-
szedł car Aleksander III (1845-
1894), zwolennik rządów twardej 
ręki, zaczęło się… Wszechwładza 
Niemców kurczyła się, językiem   
urzędowym w Kurlandii został  
rosyjski. Petersburg nasyłał swych 
urzędników, niemiecki Landtag 
tracił grunt pod nogami…

W roku 1905 wybuchła w 
Rosji rewolucja; w Kurlandii 
trafiła na podatny grunt. Łotysze 
(75% populacji) swój gniew skie-
rowali głównie przeciwko Niem-
com widząc w nich wszelkie zło. 
Chłopi łotewscy dosyć wcześnie 
uzyskali wolność osobistą, bo w 
roku 1817 – lecz co im z tego, 
jak nie mieli ziemi. Ona była w 
dyspozycji wyłącznie Niemców. 
Łotysze byli tylko parobkami i 
nie chcieli być  pariasami w swej 
ojczyźnie.

To był początek końca rzą-
dów niemieckich na Inflantach. 
Wyjdę poza czasokres książki 
– po I wojnie rząd łotewski prze-
prowadził reformę rolną. Egzy-
stencja niemieckich baronów 
została całkowicie podkopana. 
Nie mieli już co szukać na Ło-
twie. Dobrze o tym wiedział wódz 
Adolf Hitler (1889-1945) i wyco-
fał ich wszystkich w roku 1940. 
Jego decyzja to pokłosie podzia-
łu wpływów w Europie na bazie 
układu Ribbentrop – Mołotow z 
dnia 23 sierpnia 1939. Po kryjo-
mu przygotowywał się do napaści 
na ZSRR; musiał zabezpieczyć 
bezpieczeństwo swych rodaków 
w krajach nadbałtyckich. Gdyby 
tego nie zrobił, jego pobratymcy 
marnie by skończyli po 22 czerw-
cu 1941 roku… Tak zakończyła 

się 700 - letnia epoka podboju 
Inflant przez żywioł niemiecki.

Arkadiusz Janicki niezwykle 
drobiazgowo opisał wszystkie 
dziedziny ówczesnego życia w 
guberni kurlandzkiej.

W dziale II dokładnie 
przedstawił  podstawy prawne 
oraz administrację. Mamy wykaz 
wszystkich wysokich urzędników 
kurlandzkich wraz z ich życiory-
sami. Omawiany jest samorząd 
szlachecki (Ritterschaft). Autor 
opisał ponadto wszystkie organy 
władzy gubernialnej.

W dziale III znajdujemy opis 
ludności i struktury narodowej. 
Autor szczegółowo opisał struktu-
rę wyznaniową w guberni. A także 
scharakteryzował mieszkańców 
Kurlandii pod względem przy-
należności stanowej – rycerstwo 
(szlachta), duchowieństwo, oby-
watele miejscy, obywatele wiejscy.

W dziale IV autor podjął 
sprawy gospodarki i szkolnictwa. 
Opisał miasta i miasteczka, a także 
rolnictwo i stosunki agrarne. Dużą 
część tego działu zajmuje szkolnic-
two i życie kulturalne, które były 
na bardzo wysokim poziomie. 
Szkolnictwo kurlandzkie o niebo 
przewyższało poziom szkolnictwa 
w guberniach czysto rosyjskich 
a także na terenach polskich. 
Analfabetyzm był zjawiskiem w 
Kurlandii prawie nieznanym.

W dziale V Janicki wiele pisze 
o Polakach w guberni. Wyszcze-
gólnia polskie rody szlacheckie, 
opisuje liczebność i strukturę 
społeczno – zawodową Polaków. 
Pisze o echu naszych powstań 
narodowych w XIX wieku. Nie za-
pomina o udziale Polaków w życiu 
społeczno – politycznym guberni.

W zakończeniu autor celnie 
przytacza: „Gubernia kurlandzka 
nie odgrywała ważnej czy eksponowa-
nej roli w Imperium Rosyjskim. Pod 
względem powierzchni zajmowała 
przedostatnie miejsce w Rosji europej-
skiej (bez uwzględnienia terenów Kró-
lestwa Polskiego)… W drugiej połowie 
XIX wieku wzrosła rola ekonomiczna 
ze względu na rozbudowę portów w 
Lipawie i Windawie. Z uwagi na 
rzadsze zamarzanie wód były one o 
wiele dogodniejsze zarówno dla floty 
handlowej jak i wojennej. Na terenie 
guberni nie było wielkich i ważnych 
miast… wyróżniała ją absolutna 
przewaga ludności łotewskiej (75%) 
oraz występowanie dużej mniejszości 
żydowskiej…”.

Ja ze swej strony przypomnę, 
że właśnie z Lipawy, z portu wojen-
nego im. Aleksandra III w dniu 
15 października 1904 roku wypły-
nęła ku Japonii, na pomoc swym 
rodakom, armada wojenna Floty 
Bałtyckiej. Największa w historii 
floty rosyjskiej, liczyła ponad trzy-
dzieści jednostek. Ciężkie okręty 
musiały okrążyć Przylądek Dobrej 
Nadziei a mniejsze przepłynęły 
przez Kanał Sueski. Rejs po trzech 
oceanach był bardzo długi, załogi 

zdemoralizowane, brakowało 
sprzętu i amunicji a także węgla 
do palenisk kotłowych. Kulawa 
flota ledwo się dowlokła w pobliże 
Japonii i dostała sromotne lanie 
w bitwie morskiej pod Cuszimą 
27/28 maja 1905 roku. Niewiel-
ka Lipawa ma w ten sposób swój 
„udział” w jednej z trzech najwięk-
szych bitew morskich w nowożyt-
nej historii – pod Lepanto (1571) 
i pod Trafalgarem (1805).

Autor jeszcze raz powraca 
do problemu Niemców bałtyc-
kich, którzy niesłychanie silnie 
odcisnęli piętno w życiu Kurlandii. 
Cytuje słowa Hipolita Korwin – 
Milewskiego (1848- 1932) który 
charakteryzując gubernie bałtyc-
kie, stwierdził, że przedstawiały 
one „coś na kształt naczynia napeł-
nionego wodą tubylczą, a nad nią 
dość cienką warstwą oliwy niemieckiej, 
przy kompletnej izolacji jednego płynu 
od drugiego… Rasa najeźdźców nie 
zasymilowała się… Złożona pierwotnie 
wyłącznie z rycerzy – szlachty, starała 
się ona utrzymać jakby chiński mur 
między sobą a rasą tubylców – ple-
bejów”.

Po I wojnie zmieniła się cał-
kowicie sytuacja geopolityczna. 
Utworzona została Republika 
Łotwy. Jej terytorium obejmowało 
ziemie guberni kurlandzkiej (bez 
Połągi), część  guberni inflanckiej 
z Rygą jako stolicą nowego pań-
stwa, część guberni witebskiej – z 
Łatgalią (Polskimi Inflantami). A 
w Łatgalii położone były miasta 
dobrze znane z naszej historii – 
Dyneburg (Daugavpils), Rzeżyca 
(Rezekne), Krasław (Kraslava) 
oraz Agłona (Aglona) – centrum 
katolicyzmu na Łotwie.

W zakończeniu autor zwra-
ca uwagę na zapomniany dziś 
spór graniczny polsko – łotewski. 
W styczniu 1920 roku wspólna 
ofensywa wojska polskiego pod 
dowództwem generała Edwarda 
Rydza – Śmigłego (1886-1941) 
wraz z wojskami łotewskimi odrzu-
ciła Armię Czerwoną z Dyneburga 
i okolic. Jednak nasze wojsko 
nie za bardzo kwapiło się do 
opuszczenia wyzwolonych ziem. 
Narodził się bowiem problem 
wytyczenia granicy polsko – ło-
tewskiej. Stworzono dwie opcje, 
obie korzystne dla Polski a nieko-
rzystne dla Łotwy. Pierwsza z nich, 
to przyłączenie do Polski sześciu 
gmin powiatu iłłuksztańskiego, 
położonego naprzeciw Dynebur-
ga, na lewym brzegu Dźwiny. To 
dawna gubernia Kurlandii, histo-
ryczna Semigalia. Granica Polski 
i Łotwy winna była biec wzdłuż 
Dźwiny. Druga opcja to przyłą-
czenie całych Polskich Inflant do 
Polski. Nasi ziemianie z tamtych 
stron naciskali na Warszawę. Całe 
szczęście, że nie doszło to wszystko 
do skutku. Sporne tereny pozo-
stawiono Łotwie, choć prawnie 
uregulowano dopiero 12 lutego 
1929 roku.

Problem ofensywy polsko 
– łotewskiej podniósł także 
Stefan Pastuszewski w „Świecie 
Inflant” nr 4(30) z kwietnia 
2006 roku w artykule „Brato-
bójcze piętno”. Pisze on: „Nikt 
mnie nie przekona, że  polska 
operacja wojskowa pod wodzą gen 
E. Rydza – Śmigłego na przełomie 
1919 – 1920 w Selii na południe 
od Dyneburga miała tylko charak-
ter <bratniej pomocy>.”

 Ja ze swej strony dodam: 
Polska przed wojną „koty darła” 
ze wszystkimi naokoło – Niemca-
mi, ze Związkiem Radzieckim, z 
Litwą, z Czechami (Zaolzie) ze 
Słowacją (Spisz i Orawa) a we-
wnątrz kraju z Żydami i Ukraiń-
cami. Jeszcze brakowałoby nam 
konfliktu z Łotyszami. Dobrze, 
że nasze wojsko wycofało się z Ło-
twy dosyć szybko. Inaczej Łotysze 
by nas wspominali jak my do dziś  
wspominamy Armię Czerwoną 
po 1945 roku: „owszem wyzwolili 
nas od piekła niemieckiego, ale po 
jakie licho tak długo pozostawali?”.

Dzieło Arkadiusza Janickie-
go jest fundamentem dla pozna-
nia historii Kurlandii i Semigalii. 
Jest dziełem, które niełatwo się 
czyta. Trzeba się mocno skupić, 
a od ilości nazwisk, faktów, przy-
pisów, wyjaśnień, aneksów może 
rozboleć głowa. Nie jest to litera-
tura lekka, popularnonaukowa. 
Jednak uważam, że autor winien 
trochę ubarwić swe dzieło gdyż 
język jest bardzo monotonny. 
Trochę wieje nudą. Dodanie 
barwy nikomu jeszcze nie zaszko-
dziło a wręcz przeciwnie – przy-
sposobiłoby wielu czytelników. 
Poza tym nie pojmuję dlaczego 
autor tak bardzo się upiera przy 
nazwie „Libawa” a nie „Lipawa”. 
To „b” pochodzi z niemieckiego 
a nie z polskiego czy łotewskiego 
nazewnictwa. Muszę jeszcze do-
dać, ze w całym dziele znalazłem 
tylko jeden błąd; na stronie 417 
„stoi napisane”: Administracyjnie 
unici kurlandzcy byli podporządko-
wani arcybiskupom unickim w Po-
łocku, należąc najpierw do dekanatu 
bracławskiego…

To spory błąd; Bracław to 
nie Brasław. Bracław to miasto 
na Ukrainie, Brasław zaś to 
miasto niedaleko Łotwy w daw-
nej Wileńszczyźnie. Autorowi 
chodziło o dekanat brasławski. 
Każdemu może taki błąd się 
przydarzyć. Jedna literka może 
znaczyć jednak wiele.

Książkę - dzieło Arkadiusza 
Janickiego polecam wszystkim 
miłośnikom polskiej historii.

Arkadiusz Janicki. Kurlandia w 
latach 1795 – 1915. Z dziejów 
guberni i jej polskiej mniejszości, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdań-
skiego, Gdańsk 2011, ss. 1027
Stefan Pastuszewski, Bratobójcze 
piętno, Świat Inflant nr 4(30), 
kwiecień 2006, s. 5
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We wschodniej  części 
okręgu poniewieskiego znaj-
duje się jezioro Dviragis, z 
jedyną, dość dużą wyspą, połą-
czoną ze stałym lądem dwiema 
groblami. Mniej więcej połowę 
jej powierzchni, wynoszącej 
73 hektary, zajmuje maleńkie 
miasteczko Salos. A że w języ-
ku litewskim sala to wyspa, a 
salos to wyspy, można powie-
dzieć, iż na wyspie mamy miej-
scowość Wyspy. Jednak polska 
nazwa tego miasteczka to Soły. 
Na jego południowym krańcu, 
tuż nad brzegiem jeziora zbu-
dowano w 1806 roku pałac, 
który przetrwał do naszych 
czasów. Jego fundatorem był 
Ignacy Morykoni (1760-1823) 
herbu własnego (Morykoni), 
starosta sądowy wiłkomirski, 
ówczesny właściciel dóbr Soły, 
a projektantem - architekt 
włoski, Pietro de Rossi. 

Na planie znacznie wy-
dłużonego prostokąta stanę-
ła murowana, wysoko pod -
piwniczona budowla, w pię-
cioosiowej części środkowej 
dwukondygnacyjna, z dwoma 
dziewięcioosiowymi (w elewa-
cji frontowej) parterowymi 
skrzydłami.  Przed częścią 
piętrową elewacji frontowej 
wyrósł płytki portyk, z sze -
ścioma kolumnami w wielkim 
porządku dźwigającymi belko-
wanie, którego fryz ozdobiły 
trzy rodzaje rozet powtarza-
jących się między tryglifami. 
Trójkątny fronton portyku 
obwiedziony został krokszty-
nowym gzymsem, a w jego 
środku znalazł się herb Mo-
rykonich. Elewację frontową 
rozczłonkowały międzyokien-

ne pilastry, bardziej wydatne 
w części piętrowej. Okna na 
piętrze były prostokątne, na 
parterze zaś zamknięto je pół-
koliście. Ponad oknami części 
parterowej, tuż pod krawędzią 
dachu poprowadzono wydatny 
gzyms profilowany.

Ponieważ pałac został 
zbudowany na zboczu opada-
jącym łagodnie ku jezioru, ele-
wację ogrodową podniesiono 
wysokimi suterenami. Podob-
nie jak w elewacji frontowej, 
jej pięcioosiowa część środko-
wa była piętrowa, zakończona 
trójkątnym szczytem, otoczo-
nym profilowanym gzymsem. 
Przestrzenie międzyokienne 
na parterze wypełniły przy-
ścienne półkolumny, na pię-
trze zaś - pilastry. Parterowe 

okna w środkowej jedenasto-
osiowej części elewacji ogrodo-
wej ozdobiły naczółki wsparte 
na konsolkach, a nad oknami 
na piętrze znalazło się pięć po-
ziomo ułożonych płycin. Trzy 
skrajne osie prawego skrzydła 
zajął wydatny ryzalit, psujący 
symetrię pałacu od strony 
ogrodu. Została ona również 
zaburzona przez półkoliste za-
mknięcie trzech okien między 
ryzalitem a częścią środkową 
elewacji oraz cofnięcie lewego 
skrzydła w stosunku do fasady. 
Przed częścią środkową po-
wstał szeroki taras, z którego 
dwubiegowymi kamiennymi 
schodami można było zejść 
do ogrodu.

Główne wejście spod por-
tyku prowadziło do westybu-

lu znajdującego się tylko w 
trakcie frontowym. Cały trakt 
ogrodowy jedenastoosiowej 
części centralnej zajmowały 
pomieszczenia reprezentacyj-
ne, w których wzorzyste podło-
gi ułożone zostały z parkieto-
wych klepek, sufity ozdobiono 
sztukateriami, ściany oklejono 
tapetami lub obito wzorzy-
stymi materiałami. Pokoje 
te ogrzewały kaflowe piece i 
kominki, a oświetlały wielo-
ramienne żyrandole i liczne 
kinkiety. Na ścianach wisiały 
z pewnością cenne obrazy, a 
na luksusowych meblach stały 
różne bibeloty i dzieła sztuki 
nieznanych nam autorów. 

Pałac otaczał, oczywiście, 
park, ale był on niewielki, zale-
dwie kilkuhektarowy, bowiem 
i wyspa była niezbyt duża, a 
musiała jeszcze pomieścić 
miasteczko i nieco pól upraw-
nych. Tylko w pobliżu pałacu 
miał on charakter regularny, z 
wytyczonymi alejkami, z traw-
nikami obsadzonymi klonami 
i krzakami ligurstu. Im dalej 
od pałacu, tym bardziej stawał 
się parkiem krajobrazowym, 
z drzewostanem utworzonym 
przez rodzime lipy, klony, 
kasztany i jesiony.

Ignacy  Morykoni  by ł 
s y n e m  M a r c i n a  M a r i a n a 
(1720-?), starosty grodowe-
go wiłkomirskiego i pisarza 
skarbowego litewskiego oraz 
wnukiem Krzysztofa (1690-?), 
podstolego wiłkomirskiego, 
pierwszego dziedzicznego wła-
ściciela Soł, ze spolonizowanej 
włoskiej rodziny Morykonich, 
która przybyła do Polski wraz 
z królową Boną, a potem, w 
połowie XVII wieku przeniosła 
się na Litwę. Jego przodkowie 
gospodarzyli już w Sołach, ale 
dzierżawili tylko ten majątek 
od Radziwiłłów z linii nie -
świeskiej, którzy posiadali te 
dobra od 1567 roku. Żaden z 
Radziwiłłów nie mieszkał ni-
gdy w Sołach, a istniejący tutaj 

Katarzyna i Jerzy Samusikowie

Pałac w Wyspach na wyspie

Na zdjęciu: Jezioro Dviragis widziane z pałacowego ogrodu

Na zdjęciu: Portyk przed elewacją frontową

Na zdjęciu: Elewacja ogrodowa
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Na zdjęciu: Pałac w Sołach od frontu

Na zdjęciu: Część środkowa elewacji ogrodowej

Na zdjęciu: Fragment pałacowego parku

Na zdjęciu: Widok pałacu z brzegu jeziorajakiś dwór był tylko siedzibą 
zarządcy majątku. Podobnie 
postępowali  pierwsi znani 
właściciele tych dóbr - litewscy 
bojarzy - Kieżgajłowie.

Soły nie były jedynym ma-
jątkiem Ignacego Morykonie-
go, w jego posiadaniu były jesz-
cze Urbaniszki, Aleksandrów i 
Świadoście. Mając tak rozległe 

włości, czerpał z nich niemałe 
dochody, ale dbał nie tylko o 
pomnażanie swojego majątku. 
Troszczył się również o swoich 
poddanych. Dla nich sprowa-
dził felczera i założył aptekę, 
a dla ich dzieci zorganizował 
naukę szkolną. Zainicjował 
powstanie kasy włościańskiej, a 
w swoim testamencie umorzył 
wszystkie długi zaciągnięte 
przez podległych mu włościan. 
Łożył też na budowę kościoła 
p.w. św. Franciszka w Aleksan-
drowie.

Ignacy Morykoni, żona-
ty z Heleną Billewiczówną 
zmarł bezpotomnie, a Soły 
przejął jego brat, Hieronim 

(1770-?), żonaty z Gertrudą 
Sacken (1790-?), by później 
przekazać go jedynemu syno-
wi (miał jeszcze dwie córki), 
Lucjanowi. Lucjan Morykoni 
(1818-1893) nie był tak do-
brym gospodarzem, jak jego 
stryj. Jakub Gieysztor tak pisał 
o nim w „Pamiętnikach z lat 
1657-1865” wydanych w Wilnie 

w 1913 roku: Cechowała tego 
człowieka z wyższem wykształce-
niem i zdrowym sądem o rzeczach 
dobroć wielka i niepraktyczna. 
On był raczej stworzony na uczo-
nego badacza, na którego zrazu 
wyglądał, jak na magnata. Nie 
mając zatem ani serca, ani 
umiejętności do gospodarowa-
nia na roli, doprowadził swój 
majątek do upadku. Był nato-
miast patriotą i wziął udział w 
Powstaniu Styczniowym, a po 
jego upadku został aresztowa-
ny i osadzony na kilka miesięcy 
w więzieniu w Wilnie, a potem 
na rok w Kownie. Nie został 
jednak zesłany na Sybir, ale 
kompletnie zrujnowany, nie 

był w stanie dalej gospodarzyć 
w Sołach i sprzedał swój mają-
tek Rajnoldowi Tyzenhauzowi 
z Postaw. Sam zaś wyjechał 
do Warszawy i do końca życia 
utrzymywał się z korepetycji. 
Po śmierci jego duch wrócił 
do pałacu w Sołach i snuje się 
nocą po pałacowych komna-
tach. Tak przynajmniej mówi 
miejscowa legenda.

R a j n o l d  T y z e n h a u z 
(1831-1881) herbu Bawół 
żył samotnie i nie posiadał 
potomstwa, więc kiedy zmarł, 
majątek po nim przejęła jego 
siostra Maria (1823-1890), ma-
larka i filantropka, zamężna 
za Aleksandrem Narcyzem hr. 
Przeździeckim (1814-1871) 
herbu Pierzchała (Roch III), 
historykiem, literatem i wy-
dawcą. Zarówno Rajnold Ty-
zenhauz, jak i Przeździeccy 
rezydowali w Postawach, a 
później w Rakiszkach, na -
tomiast w pałacu w Sołach 
mieszkali zarządcy sołeckiego 
majątku. Po śmierci Marii z 
Tyzenhauzów Przeździeckiej 
właścicielem Sół został jej 
syn, Konstanty Leon Prze -
ździecki (1846-1897), żonaty 
z hrabianką Elżbietą Izabelą 
z Plater-Zyberków z Broelu 
(1844-1907) herbu własnego. 
Ich najmłodszy syn Rajnold, a 
mieli ich pięciu (i dwie córki), 

otrzymał w spadku Soły. Raj-
nold Franciszek Przeździec-
ki (1884-1955) był ostatnim 
właścicielem tego majątku. 
Nie zajmował się nim zbytnio, 
podobnie jak jego rodzice i 
dziadkowie, był bowiem dyplo-
matą i pisarzem, autorem mo-
nografii o Wilnie i Warszawie 
oraz wydanej w Paryżu w 1934 
roku dwutomowej rozprawie 
pt. Diplomatie et Protocole à la 
Cour de Pologne. Zresztą w okre-
sie międzywojennym w wyniku 
reformy rolnej majątek został 
rozparcelowany, a w pałacu 
mieściła się szkoła muzyczna i 
szkoła gospodarstwa domowe-
go dla dziewcząt. Podczas dzia-
łań wojennych pomieszczenia 
pałacowe zostały zamienione 
na sale szpitalne. Po wojnie 
natomiast sale szpitalne za-
mieniono na klasy i pracownie 
technikum rolniczego oraz 
szkoły podstawowej,  która 
wyprowadziła się z pałacu do-
piero w 2003 roku.

W 1977 roku rozpoczęto 
prace renowacyjne,  które 
nie zostały zakończone do 
dnia dzisiejszego. Nie mniej 
w pałacu odbywają się różne 
imprezy kulturalne, cieszące 
się dużym zainteresowaniem 
mieszkańców Sół i sąsiednich 
miejscowości.
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Chłopom wy-
rządzono niebywałą 
krzywdę, popadali w 
nędzę. Warszawscy 
urzędnicy nie ro-
zumieli kresowych 
spraw. „Nie macie 
dokumentów – nie 
możecie łowić” - 
twierdzili. Chłopi 
bronili się jak tylko 
umieli, a ponieważ 
niewiele umieli, to 
też niewiele dla sie-
bie uzyskali. I po 
jakie licho ta woj-
na? - pytał J. Mac-
kiewicz, doskonale 
rozumiejący krzyw-
dę chłopów. Polscy 
urzędnicy, niestety, 
tworzyli podatną 
glebę pod propa-
gandę antypolską. 
Zaowocowało to 
radosnym często witaniem Armii 
Czerwonej po jej najeździe na Pol-
skę w dniu 17 września 1939 roku.

Innym kuriozum była ustawa 
dotycząca pasa granicznego. Spo-
wodowała ona paraliż życia w mia-

stach i wsiach granicznych. Domów 
nie wolno było oświetlać od strony 
granicy. Okna musiały w nocy być 
szczelnie zasłonięte. Zabronione 
było trzymanie psów – mogły prze-
cież ujadaniem wskazać wrogowi 
siedliska ludzkie. Przebywanie na 
terenie granicznym wymagało prze-
pustki, co spowodowało drastyczny 
spadek obrotów handlowych. Kup-
cy, głównie żydowscy, klęli co nie-
miara na tę niepotrzebna ustawę. 
Co ciekawe, że także w miasteczku 
Druja /jeszcze o nim napiszę/, 
były takie rygory a przecież po 
drugiej stronie Dźwiny znajdowało 
się przyjazne nam państwo Łotwa! 
W leżącym na przeciwnym brzegu 

Roman Sidorkiewicz

„Bunt rojstów”. Józef Mackiewicz – całe życie pod prąd (2)

rzeki – Przydrujsku nikt nie wyda-
wał takich rozporządzeń. Tam życie 
biegło normalnie.

No i sprawa dla J. Mackiewicza 
najważniejsza ze względu na zupeł-
ną nieodpowiedzialność rządu i 
poniesione przez to straty:

Ktoś wymyślił, że zapyziałe, 

nędzne miasteczko Druja, leżące 
nad Dźwiną i jednocześnie położo-
ne najbardziej na północ Rzeczpo-
spolitej, może awansować do miana 
drugiej … Gdyni! Towary z Kresów 
miały być transportowane koleją do 
Drui, a potem spławiane Dźwiną do 
Rygi. Ludzie z Kresów trochę koso 
bowiem patrzyli na lepiej rozwinię-
te ziemie zachodniej Polski, chcieli 
Kresy podobnie rozwijać. Niby to 
szlachetne ale wykonanie tej idei 
było od samego początku jednym 
wielkim nieporozumieniem. 

Z miasta Woropajewo zbudo-
wano jednotorowa linie kolejową 
do Drui, długości 89 kilometrów. 
Tor kończył się jeden kilometr...

przed Drują w szczerym polu. Nikt 
nie wie dlaczego. Aby przewieźć 
towary na brzeg rzeki Drujki, do-
pływu Dźwiny należałoby je wozić 
furmankami. Zabrakło też dwóch 
kilometrów do połączenia z dwor-
cem sieci kolejki wąskotorowej 
biegnącej w kierunku Brasławia.

Ale to nie wszystko. Towary 
miałyby być spławiane w dół Dźwi-
ny jakimiś niewielkimi łajbami. 
Poniżej Drui były liczne porohy, 
które stanowiły przeszkodę nie do 
przebycia dla większych jednostek. 
Rzeka Dźwina, mimo nizinnego 
biegu, była przed wojną trzecią w 
dawnym cesarstwie rosyjskim rzeką 
pod względem ilości tych niebez-
piecznych przeszkód /po Jeniseju 
i Dnieprze/. Normalna żegluga 
możliwa była tylko przez 30 dni 
w roku, podczas wysokiego stanu 
wód. Rosyjscy wodniacy a radzili 
sobie w ten sposób, że ich łajby były 
„jednorazowego użytku”; po rejsie 
do Rygi złomowano je, gdyż jazda w 
górę rzeki była niemożliwa.

Takie były realia budowania 
rzeczno – morskiej potęgi Kresów. 
Zrobił się wielki skandal, wszczęto  
śledztwo. Zaraz utknęło ono w 
miejscu. Wyrzucono społeczne 
fundusze w błoto. Nikt oczywiście 
nie poniósł kary. Jak zawsze, dziś 
też tak się dzieje.

Dziwne to zarazem, gdy po-
równamy znakomite osiągnięcia 
gospodarcze  Polaków na tere-
nach centralnych : port w Gdyni, 
magistrala węglowa Herby Nowe 
– Gdynia, Centralny Okręg Prze-
mysłowy. A tam na Kresach tylko 
nieporadność.

J. Mackiewicz nie oszczę-
dzał też miejscowych władz. W 
ramach ogólnopolskiego lizuso-
stwa, zmieniły one nazwę głównej 
ulicy – Lwa Sapiehy, oddającą cześć 

założycielowi  miasta, na 
ulicę Marszałka Rydza 
– Śmigłego. Pół Polski 
musiało czcić za życia 
tę szacowną osobę. W 
wrześniu 1939 roku ów 
bohater wiał z pola wal-
ki gdzie pieprz rośnie...

J. Mackiewicz nie 
szczędzi też przygan 
Żydom. Szczególnie 
niechętnie pisze o ich 
ekspansji w handlu. 
Opanowali prawie 
całkowicie ten rodzaj 
działalności – tak było 
i jest do dziś. Mają oni 
niebywałe ku temu 
zdolności. Miejscowość 
Czarny Bór pod Wil-
nem, znana z pięknych, 
luksusowych domów, 
została prawie całkowi-
cie opanowana na okres 
letni przez bogatych 

przedstawicieli tej nacji. Polacy, 
Białorusini, Litwini stanowili tylko 
ekipy parobków.

Jednak z niesmakiem czyta 
się dziś pewne opinie Mackiewicza 
„Osiem par pociągów przybywa w ciągu 
dnia i nocy… rampa, bariery z szyn, 
maleńka budka, trawa pokrywa się 
wszystkim co żydowskie. Handlarki z 
koszami, Żydzi w pyjamach, w koszu-
lach, w kąpielówkach...w szlafrokach i 
marynarkach, brudni i czyści...wstrętne 
żydówy, brzuchate jak krowy. Krzyczą, 
witają się...tłoczą się bezprawnie do 
pierwszej klasy...robią hałas... „A gute 
Jor”, „Szwarce – Bor”…. Z rzadka 
gdzieś postać Aryjczyka wypłynie…

J. Mackiewicz barwnie opisuje 
życie chłopów kresowych. Oni 
są solą tamtej ziemi, oni żyją w 
zgodzie z naturą, choć nie zawsze. 
Zdecydowana większość z nich 
to kompletni analfabeci. Polityka 
oświatowa caratu była jednoznacz-
na – trzymać lud w ciemnocie. Do 
tego dochodziła niedostępność 

Na zdjęciu: Mapa Drui, dawnego Sapieżyna

 Na zdjęciu: Druja - główna ulica 

Na zdjęciu: Józef Mackiewicz

dokończenie z poprzedniego numeru
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terenu. We wioskach, pochowa-
nych na bagnach, nie wiedziano 
nawet, że jest I wojna światowa, że 
Niemcy okupują Kresy! W latach 
dwudziestych odkryto, niedaleko 
Telechan, pewną wieś, nieznaną 
nikomu. Odkrycie niczym Stanleya 
w Afryce.

Chłopi żyli w biedzie. Z głu-
poty potrafili wywoływać klęski 
pożarów na bagnach. Rozpalali 
ogień na trawach, aby dać możność 
lepszych zbiorów po spopieleniu 
starej trawy. /W Polsce obecnej 
– to samo/. Takie wypalania były 
bardzo ryzykowne – nie jeden raz 
pożoga ognia opanowała wielkie 
tereny Polesia. Wówczas, po biedzie 
następowała chłopska nędza.

Chłopi, na ogół prawosławni, 
byli niezwykle podatni na wpływy 
różnych proroków. Namnożyło się 
na Kresach wiele sekt i kościołów. 
Niektórzy prorocy, np. z Kościoła 
Zielonoświątkowców, kupowali 
dusze chłopskie za ...dolary!

Bardzo interesujące są repor-
taże autora z wędrówek po Kresach. 
Przejazd statkiem rzecznym z Piń-
ska do Nowogródka rzekami Prype-
cią i Horyniem opisuje jako jedyną 
tego rodzaju podróż w Europie; 
można w swej wyobraźni porównać 
ją do rejsu po Amazonce. 

On kocha Kresy. „To widać, 
to słychać, to czuć”. Styl literacki 
J. Mackiewicza jest prosty, zro-
zumiały, nie ma w nim nadętej 
mowy i salonowych opisów. Wi-
dać ścisły umysł autora; studiował 
nauki przyrodnicze. Pisarz umie 
podawać czytelnikowi konkretne 
długości, odległości, pudy, funty, i 
operować cyframi. To rzadko spo-
tykane u przedwojennych literatów 
– najczęściej piszą oni o miłości, o 
cierpieniu, o marzeniach, o walce z 
zaborcami, itp. a konkretów mało.

Swą bezkompromisową po-
stawą, Józef Mackiewicz wiele 
wycierpiał. Po roku 1944 opuścił 
Wilno. Sowieci nie darowaliby mu 
zaangażowanie w sprawę katyńską. 
Znany już pisarz, przyjął bowiem za-
proszenie od Niemców do 
międzynarodowej delegacji 
badającej zbrodnię w lesie 
katyńskim. Werdykt komisji 
mógł być tylko jeden…

J. Mackiewicz musiał 
uciekać aż na Zachód, bo w 
Polsce Sowieci zawsze by go 
dopadli. Nie było miejsca 
dlań w ojczyźnie. To był 
wielki dramat w jego życiu. 
Wyjechał z Kresów, aby 
zostać pisarzem zagranicz-
nym. Kto jednak na obcym 
Zachodzie będzie intereso-
wać się ze Wschodu? Kto 
będzie czytać jego książki, 
opowiadania? Pisarz odcię-
ty do czytelników usycha jak 
roślina na pustyni.

J. Mackiewicz jednak 
nie zmienił się, dalej pisał w 
swym bezkompromisowym 
stylu. Stworzył wiele dzieł, 
krytykował ugodową posta-

wę Zachodu wobec komunizmu, 
ganił papieży Jana XXIII i Pawła VI 
za uległość wobec Moskwy („Waty-
kan w cieniu czerwonej gwiazdy”, 
Londyn 1975). 

Zapłacił za to marną egzysten-
cją materialną na Zachodzie. Jego 
książki mogły, praktycznie biorąc, 
rozchodzić się w Polsce ale tylko 
w nielegalnym obiegu, A profity z 
tego – żadne. A na Zachodzie jego 
twórczość była zupełnie nieznana. 

Pisarz miał wielu wrogów na 
emigracji. Nikt nie pomógł mu w 
zdobyciu materialnych podstaw 
egzystencji. Żył w biedzie, utrzymy-
wała go kochająca żona pracująca 
jako tłumaczka i dorabiająca ...szy-
dełkowaniem! Jego adwersarze, 
ludzie koniunkturalni, potrafili 
znakomicie się urządzić na Zacho-
dzie. Otrzymali doskonałe posady w 
„Wolnej Europie”, jak wspomniany 
już Jan Nowak – Jeziorański, czy Ta-
deusz Nowakowski /1917 - 1996/ 

i wielu, wielu innych. A także na 
uniwersytetach amerykańskich, 
choćby Czesław Miłosz /1911 
- 2004/. Mieli dobrobyt, mogli 
sobie pozwolić nawet na luksus….
rozwodów. 

Zachodzi filozoficzne py-

Na zdjęciu: Mapa (pobrana z książki)

 Na zdjęciu: Telechany - główna ulica

Na zdjęciu: Telechany, wyjście Żydów z bożnicy

tanie – czy lepiej iść w życiu na 
kompromis z otoczeniem czy być 
człowiekiem bezkompromisowym? 
Większość ludzi wybiera to pierwsze 
rozwiązanie. Chyba to jednak  jest 

lepsze – gdyby na świecie wszyscy 
ludzie byli bezkompromisowi, świat 
by zwariował. W takim stylu działali 
jakobini, bolszewicy, falangiści, 
hitlerowcy. Efekt – zafundowali 
milionom ludzi piekło na ziemi. 
Bezkompromisowy był także Pry-
mas Węgier kardynał Jozsef Mid-

szenty /1892 - 1975/ 
i poniósł dotkliwą po-
rażkę. Natomiast na 
duże kompromisy z 
władzą komunistycz-
ną szedł nasz Prymas 
kardynał Stefan Wy-
szyński /1901 - 1981/ 
i ...wygrał.

Motto życiowe 
Mackiewicza „Jedynie 
prawda jest ciekawa” 
jest rzeczywiście atrak-
cyjne, lecz stosowanie 
je w codziennym życiu 
jest wysoce konflikto-
genne. Kto, w imię tej 
prawdy, odważy się po-
wiedzieć do brzydkiej 
kobiety: - Pani jest brzyd-
ka? Kto, w imię tejże 
prawdy, odważy się dziś 
powiedzieć obecnym 
mieszkańcom austra-
lijskiej Tasmanii, że 

ich ojcowie wymordowali w XIX 
wieku rdzenną ludność, strzelając 
do nich jak do dzikiej zwierzyny? 
Przykładów można mnożyć w nie-
skończoność...

Dociekliwy czytelnik winien, 
moim zdaniem, czytać „Bunt roj-
stów” z mapą w ręku. Najlepiej 
zdobyć, ogólnodostępną mapę 
Białorusi w skali 1 : 700 000, czyli 1 
cm = 7 kilometrów. W ten sposób 
zupełnie inaczej zrozumie się i za-
pamiętuje reportaże Mackiewicza. 
Bez mapy, człowiek ma chaos w 
głowie. Znajomość miejscowości na 
mapie, wyszukiwanie ich, gruntuje 
wiedzę czytelnika.

Pozwolę sobie, pomóc owym 
dociekliwym czytelnikom przypo-
minając dawne, kresowe nazwy 
miast i wsi w czasach II RP wy-
stępujących w „Buncie rojsów” a 
następnie przedstawić ich nazwy 
obowiązujące na terenie współcze-
snej Białorusi.
Bereźce – Bieriazy, Brasław – Bra-
slaw
Czerewki – Čarauki,   
Druja – Druja, Dzisna – Dzisna, 
Dawidgródek – Davyd – Haradok
Horodyszcze – Haradišča
Iwacewicze – Ivacevičy
Jeziory – Aziory
Łuniniec – Luniniec, Łyntupy – 
Lyntupy
Mołodeczno – Maladečzna, Moło-
delczyce – Maladzielčycy, Mozyrz 
– Mazyr, Mikoszewice – Mikaševičy, 
Miory – Mijory, Miadzioł – Miadziel
Narocz – Narač, Nowogródek – 
Navahrudak
Pinkowicze – Pinkavičy, Para-
chońsk – Parachonsk, Pińsk – 
Pinsk, Postawy – Pastavy
Radoszkowice – Radaškovičy
Smorgonie – Smarhoń, Sporowo 
– Sporava, Stołpce – Stoubcy, Szar-
kowszczyzna – Šarkauščyna
Telechany – Cieliachany
Wilejka – Viliejka, Wołożyn – Va-
lożyn, Woropajewo – Varapajeva

Warto wziąć do ręki dzieło Jó-
zefa Mackiewicza i odbyć wirtualną 
podróż po dawnych Kresach.

Józef Mackiewicz  Bunt rojstów, Wy-
dawca – MPG Biddles Limited, ss. 366
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Złotymi literami nad wej-
ściem do auli w budynku Uni-
wersytetu w Uppsali znajduje się 
dewiza: XVIII- wiecznego filozo-
fa Thomasa Thonilda: ”Tänka 
fritt är stort men tänka rätt är 
större”. W tłumaczeniu bezpo-
średnim może brzmieć: „Myśle-
nie swobodnie jest wielkie, ale 
że prawo jest większe (ważniej-
sze)”. Jednak, Marian Turwid, 
znający Uniwersytet w Uppsali, 
zacny bydgoszczanin, który w 
latach 70. XX w. przetłumaczył 
piszącemu ten artykuł w nastę-
pujący 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 

Andrzej Bogucki

Inflantczycy na szlaku Wikingów

mieszczących się w budynku 
przy ul. Gawędy 5 w Bydgoszczy, 
które czytają uczniowie do dnia 
dzisiejszego. 

Są jeszcze inne wersje tej 
sentencji:

„Wolne myślenie jest wspa-
niałe, ale lepsze jest właściwe 
myślenie”, „Wolne myślenie 
jest świetne. Ale właściwe my-
ślenie jest większe”

Dewiza z Uppsali od 1990 
r. w budynku szkół przy ul. Ga-
wędy 5 w Bydgoszczy, Szkoły 
Podstawowej 29 im. Wacława 
Wawrzyniaka i Gimnazjum 3 
im. gen. Józefa Hallera, wpro-
wadzona jako hasło w/w szkół w 
1990 r. przez dyrektora Andrze-
ja Boguckiego. 

Na zdjęciu: Ks. prałat Edmund Sikorski i Andrzej 
Bogucki dyrektor, 14.12.2006 r.

Na zdjęciu: Uppsala, 6.04.2014, Universitetshusets – Stefan Pastuszew-
ski, Andrzej Bogucki.


