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W dawnym Ks ię s tw ie 
Żmudzkim, 50 km na połu-
dnie od współczesnej granicy 
litewsko-łotewskiej i 25 km na 
zachód od okręgowego miasta 
Telsze leżą Płungiany, 27-ty-
sięczne dzisiaj miasteczko. Jego 
początkowe dzieje związane są z 
rodem Gasztołdów, który władał 
płungiańskimi włościami do1542 
roku. Wtedy to zmarł ostatni 
z rodu Gasztołdów, Stanisław, 
wojewoda trocki i nowogródz-
ki. Ponieważ nie pozostawił po 
sobie żadnego potomka, król 
Zygmunt I Stary zastosował 
wobec wdowy po Gasztołdzie, 
Barbary Radziwiłłówny, prze-
pis z litewskiego prawa o 
całkowitej stracie mienia na 
rzecz skarbu hospodarskiego 
i Płungiany stały się siedzibą 
starostwa wielkoksiężącego, 
a później królewszczyzną. 
Po dwóch stuleciach zostały 
jako dobra państwowe nada-
ne przez sejm obradujący 
w latach 1773-75 biskupo-
wi wileńskiemu, Ignacemu 
Mas sa l sk iemu.  B i skup 
przekazał je swojej kuzyn-
ce, Apolonii Massalskiej, 
zamężnej za Wincentym 
hr. Potockim. We włada-
niu Potockich majątek ten 
pozostawał tylko do roku 
1806, kiedy to został zlicy-
towany i dostał się w ręce 
Płatona Zubowa (1767-
1822), generał-gubernatora 
Noworosyjska i dowódcy 
floty czarnomorskiej, ostat-
niego faworyta Katarzyny 
II, obdarowanego przez nią 
licznymi dobrami i tytułem 
hrabiowskim, żonatemu od 
1820 roku z Polką, Teklą 

Katarzyna i Jerzy Samusikowie

Pałac Ogińskich w Płungianaach

Walentynowiczówną (1801-
1873). 

W 1873 roku od Aleksandra 
hr. Zubowa, potomka Platona 
Zubowa, Płungiany odkupił 
marszałek szlachty powiatu tel-
szewskiego, Michał Mikołaj ks. 
Ogiński (1849-1902) herbu 
Oginiec, wnuk Michała Kleofasa 
ks. Ogińskiego, słynnego kom-
pozytora - twórcy popularne-
go również dzisiaj poloneza a-
-moll Pożegnanie Ojczyzny. Michał 
Mikołaj ożenił się w 1879 roku z 
Marią Teresą Skórzewską (1857-
1945) herbu Drogosław i w tym-
że roku wzniósł w Płungianach 

pałac według projektu architekta 
Karola Lorentza lub - jak uwa-
żają niektórzy historycy sztuki - 
Friedricha Augusta Stülera, cho-
ciaż w odziedziczonym Zalesiu w 
powiecie oszmiańskim znajdował 

się rodowy pałac, nie 
zamieszkany jednak 
od wielu lat.

Na wysokim brze-
gu rzeki Bobrungi 
stanęła na planie wy-
dłużonego prostokąta 
dwukondygnacyjna, 
neorenesansowa bu-
dowla. Jej dziewięt-
nastoosiową elewację 
frontową urozmaica-
ły trzy ryzality pod-
wyższone o półpię-
tro. Środkowy z nich, 
zwieńczony alegorycz-
ną rzeźbą, poprzedzał 
portyk, w którym dwa 
czworoboczne filary 
brzeżne, ozdobione 
zdwojonymi pilastra-
mi i dwie toskańskie 
kolumny między nimi 
dźwigały obszerny bal-
kon z tralkową ba-
lustradą. Pod porty-
kiem, między dwoma 
prostokątnymi okna-
mi znalazły się główne 
drzwi wejściowe. Na 

balkon natomiast można było 
wyjść z pomieszczenia na piętrze 
przez porte-fenêtre zamknięte 
łukowato, z arkadowym obramie-
niem. Takie same obramienia i 
łukowate zamknięcia otrzymały 
dwa okna znajdujące się po bo-
kach. Trzecia kondygnacja tego 
ryzalitu miała pięć niewielkich 
kwadratowych okien, oddzielo-
nych od siebie pilastrami. 

W ryzalicie środkowym ele-
wacji ogrodowej na parterze 
były trzy porte-fenêtry, również 
łukowato zamknięte, z arkado-
wym obramieniem, na piętrze 
zaś pięć okien z takim samym 
obramieniem i tak samo półko-
liście zamkniętych. Wieńczyła 
go ścianka attykowa z rzeźbą 
alegoryczną i herbem Żmudzi. 
Ryzalit ten poprzedzony został 
tarasem otoczonym balustradą 
tralkową, z którego można było 
zejść do ogrodu dwubiegowymi 
schodami. 

Ryzality boczne w obu ele-
wacjach formowały trzykon-
dygnacyjne wieże alkierzowe, 
z narożami boniowanymi na 
parterze i pokrytymi pilastrami 
na wyższych kondygnacjach. 
Spłaszczony dach zasłaniała 
ślepa balustrada tralkowa, na 
której, na każdym narożu stała 
kamienna postać mitologiczna.

Na zdjęciu: Oficyna, w której mieściła się szkoła muzyczna

Na zdjęciu: Fontanna przed elewacją ogrodową
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Odcinki między ryzalita-
mi w elewacji frontowej były 
pięcioosiowe. Zamykał je moc-
no profilowany gzyms, wsparty 
ma kroksztynach, drugi gzyms, 
również wyraźnie zaznaczony, 
oddzielał parter od drugiej 
kondygnacji. Prostokątne okna 
ozdobiono tylko prostymi gzym-
sami nadokiennymi. W elewacji 
ogrodowej odcinki międzyry-
zalitowe otrzymały po trzy pary 
okien w znacznie bogatszych 
obramieniach. 

Drzwi wejściowe spod por-
tyku prowadziły do obszernego 
westybulu, z którego dwubie-
gowe schody dębowe wiodły na 
piętro. Za westybulem, część 
ogrodową korpusu głównego 
zajmowała sala balowa. Nie wie-
my, jak ona wyglądała, poza tym 
że miała posadzkę parkietową 
układaną w desenie, a jej sufit 
dekorowały sztukaterie. Tak 
zresztą były ozdobione salony i 
inne pomieszczenia reprezen-
tacyjne, wyposażone w kominki, 
stylowe meble, rzucające się w 
oczy żyrandole. Na ścianach 
obitych wzorzystymi tkaninami 
lub tapetami wisiały rodzinne 
portrety, obrazy Bacciarellego, 
Canaletta, Lampiego i cenne 

gobeliny. W bibliotece znajdo-
wał się bogaty księgozbiór oraz 
archiwum rodzinne. Odrębne 
pomieszczenia przeznaczono 
na zbiory archeologiczne po-
chodzące z najbliższej okolicy (z 
powiatów: telszewskiego, rosień-
skiego i szawelskiego) oraz na ga-
binet z polskimi numizmatami. 

W pałacu przechowy-
wane były pamiątki po 
wybitnych Ogińskich, 
takie jak srebrne ła-
downice, tabakiery i 
dwie buławy hetmań-
skie, ordery, szlachet-
ne kamienie, a nawet 
jeden szczerozłoty pas 
kontuszowy.

Pałac otaczał kil-
kudziesięciohektaro-
wy park, przez który 
wiła się meandrami 
Bobrunga, tworząc 
niewielkie, nieregu-
larne rozlewiska, peł-
niące rolę parkowych 
stawów. Falisty teren, 
poprzecinany krętymi 
alejkami, rozrzucone 
grupy starych, wiele 
lat wcześniej nasadzo-
nych drzew, zakola 
rzeki z przerzuconymi 
nad nią malowniczymi mostka-
mi nadały parkowi charakter 
krajobrazowy. W jego głębi 
zbudowano dwukondygnacyjny 
pawilon ogrodowy, wzorowany 
na florenckim Palazzo Vecchio 
i połączono go z oranżerią. Na 
jego piętrze urządzono salon 
letni, na parterze zaś mieszkał 

ogrodnik doglądający egzo-
tycznych roślin hodowanych w 
oranżerii. Od strony Płungian 
do parku prowadziła szeroka 
brama, obrzeżona masywnymi 
filarami. Na każdym z nich stał 
kamienny niedźwiedź i trzymał 
herbową tarczę. Na jednej był 
Oginiec Ogińskich, na drugiej 

Na zdjęciu: Elewacja frontowa pałacu Na zdjęciu: Alegoryczna rzeźba wieńcząca środkowy ryzalit elewacji frontowej

Na zdjęciu: Neogotyckie stajnie

Na zdjęciu: Pawilon ogrodowy wzorowany na florenckim 
Palazzo Vecchio

- Drogosław Skórzewskich. Na 
zewnętrznych ściankach filarów, 
w niszach oflankowanych pila-
strami umieszczono kamiennych 
rycerzy w zbrojach, z mieczami i 
tarczami w rękach.

Po bokach pałacu książę 
Michał Ogiński zbudował dwie 
piętrowe oficyny. W jednej z 
nich założył szkołę muzycz -

ną, której najznakomitszym 
uczniem w latach 1889-1893 był 
Mikołaj Konstanty Ciurlionis. 
Dzięki pomocy finansowej księ-
cia kształcił się następnie przez 
5 lat w Instytucie Muzycznym 
w Warszawie, między innymi 
u Antoniego Sygietyńskiego i 
Zygmunta Noskowskiego, by 
stać się później sławnym litew-
skim kompozytorem, a także 
malarzem.

Przed elewacją ogrodową 
utworzono okrągły staw, na środ-
ku którego znalazła się fontanna 
z odlanymi z brązu figurami 
trzech nagich chłopców i kobiety 
między nimi. Za stawem zbudo-
wano z czerwonej cegły neogo-
tyckie stajnie. Jest to budowla 
parterowa, postawiona na planie 
bardzo wydłużonego prostokąta. 
Jej elewację skierowaną ku pa-
łacowi zdobią trzy podniesione 

o jedną kondygnację 
ryzality. Środkowy - 
najszerszy i najwyższy 
- oflankowany został 
wieżyczkami zwień-
czonymi sterczynami i 
zamknięty trójkątnym 
szczytem, z krenela-
żem, dwoma okulu-
sami i dwiema nad-
wieszonymi wieżycz-
kami sterczynowymi. 
Znajduje się w nim, 
między dwoma para-
mi wąskich, wysokich 
okien, główne wej-
ście do stajni. Ryzality 
boczne są węższe i 
niższe, chociaż rów-
nież dwukondygna-
cyjne, nie mają drzwi 
wejściowych, które 
znalazły się w dwóch 
pięcioosiowych czę-
ściach parterowych. 

Posiadają natomiast także trój-
kątne szczyty zwieńczone krene-
lażami i prostokątne okienka w 
miejsce okulusów oraz nadwie-
szone wieżyczki sterczynowe.

Po śmierci księcia Michała 
Mikołaja Ogińskiego w 1902 
roku dziedziczką Płungian zo-
stała jego żona, Maria Teresa ze 

Skórzewskich. Okazało się, że 
była to ostatnia prawowita wła-
ścicielka tego majątku. Kiedy po 
I wojnie światowej Litwa stała się 
państwem niepodległym, mają-
tek Ogińskich został rozparcelo-
wany, część pałacowych kolekcji 
znalazła się w muzeum w Kownie, 
a sam pałac pomieścił w 1921 
roku  szkołę rolniczą. W 1934 
roku szkoła została przeniesiona 
do sąsiednich Plinksz, a pałac 
przejęło we władanie litewskie 
wojsko. II wojna światowa nie spo-
wodowała zniszczeń w obrębie 
całego założenia parkowo-pała-
cowego, a po jej zakończeniu w 
pałacu zadomowiła się znowu 
szkoła - tym razem technikum bu-
dowlane. Kiedy Litwa odzyskała 
niepodległość, w budynku pała-
cowym znalazło siedzibę Muzeum 
Sztuki Żmudzkiej i zajmuje go po 
dzień dzisiejszy.
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O Niemcach bałtyjskich, 
którzy na przełomie lat 1939 
– 1940 na mocy porozumień 
władz III Rzeszy z władzami 
Łotwy i Estonii z 30 paździer-
nika 1939 roku, ulegając szo-
winistycznej hitlerowskiej pro-
pagandzie opuścili Inflanty, 
aby zamieszkać na terenach 
wcielonych w wyniku agresji 
wojennej do Niemiec, pisze się 
mało. Wprawdzie nie odegrali 
oni z punktu widzenia polskiej 
racji stanu roli pozytywnej, gdyż 
w Wielkopolsce, na Kujawach i 
Pomorzu Gdańskim przyzna-
no im, odebrane Polakom, 
2483 gospodarstw rolnych lub 
majątków ziemskich o łącznej 
powierzchni 215750 hektarów, 
to jednak lokalnie, głównie po-
przez szerzenie wysokiej kultu-
ry rolnej, ich pobyt na polskiej 
ziemi można w pewnym stopniu 
uznać za w miarę owocny. Byli 
jednak w sytuacji mało komfor-
towej. Nie dość, że porzucili 
swój inflancki Heimat, tworzony 
przez ich przodków prawie 
700 lat, to jeszcze przejmowali 
dobra odebrane Polakom, z 
których niektórych, jak Juliusza 
Trzcińskiego z Ostrowa powiat 
Radziejów Kujawski rozstrze-
lano. Kiedy zaczęła zbliżać się 
Armia Czerwona, to wcielano 
ich do Volkssturmu, formacji 
z góry skazanej na zagładę z 
uwagi na brak dobrego uzbro-
jenia oraz wyszkolenia i fatalne 
dowodzenie. Tak zginął 52-let-
ni broniący Radziejowa baron 
Eberhard Edmund Theodor 
Willhelm Nicolas von Hahn z 
Kurlandii, gospodarujący- na 
majątku (Freihern) zamordowa-
nego T. Trzcińskiego. 

Przywiózł ze sobą w Po-
stenden (łot. Pastende) rejon 
Talsi bogaty księgozbiór, któ-
remu swoje bibliograficzne 
opracowanie poświęcił Bar-
tosz Wiśniewski, tytułując je 
Kurlandzki skarb inowrocławskiej 
biblioteki. Autor nie tylko z 
antykwarską skrupulatnością 
przepatrzył księgozbiór, ale 
też skontaktował się z wnuczką 
brata Eberharda, Dominique 
von Hahn z Bazylei. Przybyła 
ona do Inowrocławia z informa-
cją, że pokolenie jej dziadków 
i rodziców nosiło ogromne po-
czucie winy za zajęcie cudzego 
majątku, nawet jeśli byli oni w 
pewien sposób, choćby tylko 
poprzez sytuację, przymuszeni. 
Zapoznała się z księgozbiorem 
po to, aby zaprezentować go na 
zjeździe rodu rozproszonego 

po 1945 roku na całym świecie.
Porzucony w Ostrowie księ-

gozbiór (baron zginął a baro-
nowa z czwórką dzieci uciekła 
przez zamarznięte Gopło na Za-
chód), znajduje się w większości 
(2471 woluminów) w Bibliotece 
Miejskiej im. Jana Kasprowicza 
w Inowrocławiu, choć książki 
z tego zasobu można znaleźć 
także w innych książnicach. 13 
marca 1945 roku Zarząd Miejski 
w Inowrocławiu przejął bowiem 
36620 ostrowskich woluminów. 
Zabezpieczenie ich przez nowe 

władze polskie podważa potocz-
ny mit, lansowany uparcie przez 
aktualną politykę historyczną, 
o barbarzyństwie tych władz. 
Dysponując przedwojennymi 
kadrami i lansując - choćby tylko 
z ideowego nakazu - szacunek 
dla kultury, zabezpieczały one 
po przejściu frontu porzucone 
dobra kultury i sztuki. Niemniej 
przez pewien czas z lekcewa-
żeniem podchodzono do tego 
co „poniemieckie” (s.11), tak 
jak kilka lat wcześniej Niemcy 
podchodzili to tego co polskie, 
w rezultacie czego wspomniany 
księgozbiór nieco „topniał”.

Opisany przez B. Wiśniew-
skiego „kurlandzki skarb” z 
Postenden, uzupełniony przez 
ponad 150 woluminów naby-
wanych przez von Hahnów 
podczas II wojny światowej, jest 
świetnym kluczem do zrozumie-
nia umysłowości, mentalności i 
kultury kurlandzkich baronów. 
Wśród 2461 wydanych między 
rokiem 1730 a 1943 woluminów, 
znajduje się 533 starodruków 
z XVIII wieku. Świadczy to o 
wcześnie objawionej trosce kur-
landzkich baronów o wykształ-
cenie, które nie odbiegało od 

Stefan Pastuszewski

Umysłowość i codzienność bałtyjskich Niemców odczytane z inowrocław-
skiego księgozbioru

europejskich standardów. Jest 
też świadectwem zainteresowań 
liderów rodu oraz ich codzien-
ności. Spośród 2471 woluminów 
1797 jest niemieckojęzycznych a 
645 francuskojęzycznych, co do-
wodzi, że zgodnie z tendencjami 
postśredniowiecznych stuleci 
do I wojny światowej, arysto-
kracja i inteligencja inflancka 
traktowały język francuski jako 
język salonów. Tylko 3 pozycje 
łotewskojęzyczne potwierdzają z 
kolei tezę, że baronowie inflanc-
cy szczycili się wręcz nieznajo-

mością języka ludu, a więc chło-
pów pracujących na ich rzecz 
oraz służby dworskiej. Mimo 
zamieszkiwania w Imperium 
Rosyjskim nie znali również języ-
ka rosyjskiego (tylko 2 pozycje, 
modnej na dworskich salonach 
poezji Nikołaja Karamazina i 
Aleksandra Puszkina). Zwraca 
też uwagę stosunkowo duża 
liczba francuskich i niemiec-
kich wydawnictw poświęconych 
Rewolucji Francuskiej (50) i Na-
poleonowi (85). Czyżby pięcio-
miesięczna okupacja Kurlandii 
przez wojska francuskie w roku 
1812 i kształtowanie się nowo-
czesnego patriotyzmu niemiec-
kiego pod hasłami wyzwolenia 
się spod francuskich wpływów 
miały tak duże znaczenie dla 
tożsamości narodowej miesz-
kańców Postenden? A może 
raczej, przodująca wówczas w 
Europie kultura francuska i 
oświeceniowe hasła wcielane w 
czyn w krajach podbitych przez 
Napoleona miały dla nich siłę 
przyciągania? Pośrednim do-
wodem na to może być również 
wspomniana tradycja rodzinna 
o szybszym niż tego wymagało 
prawo państwowe, zniesieniu w 

Postenden pańszczyzny przez 
Petera Theodora von Hahna 
(1788-1866).

Dominują pozycje nauko-
we, popularno-naukowe, publi-
cystyczne, podręcznikowo-prak-
tyczne a tylko 292 reprezentuje 
literaturę. Można z tego wysnuć 
wniosek, że zakupów książek 
dokonywali racjonalnie myślący 
mężczyźni, a skłonne do „fanta-
zji” kobiety miały swoje odrębne 
księgozbiory, które podczas owej 
absurdalnej migracji z Inflant 
do Rzeszy nie zostały zabrane, 
tym bardziej, że oficjalnie nie 
wolno było wywozić żadnych 
dóbr kultury. Inna rzecz, że w 
odróżnieniu od estońskiej, kon-
trola celna łotewska była bardzo 
liberalna. Wśród woluminów 
naukowych i popularno-nauko-
wych dominują pozycje z historii 
(1106), politologii (178), lite-
raturoznawstwa (138), filozofii 
(77), religii (66). Zakładając, 
że przed wyjazdem z Postenden 
dokonano selekcji, wybór tych 
dziedzin dowodzi „władczych” 
cech rodu von Hahnów, cały 
czas aż do 1920 roku, należą-
cych do korporacji rycerskich 
(Ritterschaften), odgrywających 
ważną rolę w trzech bałtyjskach 
guberniach Imperium Rosyjskie-
go: estlandskiej, liwlandzkiej i 
kurlandzkiej. Mimo okresowych 
akcji integracyjnych, w tym ru-
syfikacyjnych (m.in. osadzanie 
rosyjskich kolonistów i budo-
wanie w centralnych miejscach 
ostentacyjnie okazałych cerkwi 
prawosławnych), te trzy guber-
nie, ale też częściowo gubernia 
witebska, zachowały swoje odręb-
ne, bardziej liberalne prawa a 
język niemiecki był drugim, jeśli 
nie pierwszym w zakresie użycia, 
językiem urzędowym, choć na 
poziomie arystokracji i wykształ-
cającej się inteligencji Niemcy 
porozumiewali się z Rosjanami 
przede wszystkim wspomnianym 
już językiem francuskim, po-
dobnie zresztą jak arystokracja i 
szlachta polska „poutykana” na 
Inflantach między niemiecką.

37 podręczników rolnic-
twa, 35 biologii i 34 ekonomii 
świadczy o tym, że von Hahnowie 
chcieli być dobrymi gospodarza-
mi, tym bardziej, że ich majątek 
obok myzy ( łot. muiža) w Posten-
den miał dwa folwarki (niem. 
Beihof, łot. pusmuiža) – Althof i 
Neuhof.

Najrzetelniejszy chyba ba-
ron-rolnik Edmund Peter Wil-
helm Karol von Hahn (1813-
1879) sporządził, traktujący 

Na litografii: Pałac w Postenden w drugiej połowie XIX wieku.
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Na litografii: Pałac w Posdenden dziś. Mieści się w nim szkoła podstawowa.

o nawożeniu ziemi i hodowli 
zwierząt, podręcznik dla chło-
pów, którzy w 1886 roku w wersji 
łotewskojęzycznej wydrukowano 
jako Pastendes mahju ihpaschneeke-
em w Mitawie. Jego ojciec, Peter 
Theodor von Hahn (1788-1866), 
ulegając liberalnym tendencjom, 
pioniersko zniósł pańszczyznę na 
rzecz opłaty dzierżawnej (łot. 
nomnieke). W inowrocławskiej 
bibliotece zachowało się aż 11 
egzemplarzy tej broszury; jedna 
ujawniona znajduje się w bi-
bliotece Uniwersytetu Łotwy w 
Rydze. Prawdopodobnie autor 
broszury dbał nie tylko o do-
bro chłopów gospodarujących 
na jego ziemi, ale też o wyższe 
dochody z opłat dzierżawnych, 
co było pośrednim efektem lep-
szych plonów.

Wspomniana, rozdawana 
chłopom broszura dowodzi, że 
większość z nich umiała czytać. 
Zgodnie z ustawą z 1817 roku o 
chłopach kuralandzkich zobo-
wiązano każdą gminę do utrzy-
mywania przynajmniej jednej 
szkoły na tysiąc mieszkańców. 
Zgodnie z ustawą z 4 czerwca 
1820 roku o zakładach nauko-
wych podporządkowanych Im-
peratorskiemu Uniwersytetowi 
Dorpackiemu (Impieratorskij 
Dierptskij Uniwiersitiet) utworzo-
no trzy grupy szkół: elementar-
ne, powiatowe i gimnazja. Aktem 
prawnym mobilizującym chło-
pów do nauki była ustawa o Ko-
ściele ewangelicko-luterańskim z 
26 grudnia 1833 roku, zgodnie 
z którą każda osoba ze stanu 
chłopskiego chcąca przystąpić 
do konfirmacji musiała legitymo-
wać się przynajmniej umiejętno-
ścią czytania ze zrozumieniem. 
429903 Łotyszy i Kurów w 1867 
roku było nominalnie lutera-
nami wobec 460.004 rodaków 
w tejże guberni. Pozostali byli 
prawosławnymi, rzymskimi ka-

tolikami, choć zdarzały się też 
przypadki staroprawosławnych. 
Inna rzecz, że gdy na Inflantach 
wprowadzono w latach trzydzie-
stych XVI wieku luteranizm, to 
według zasady cuius regio eius 
religio nikt nie brał pod uwagę, 

woli chłopów. Rekonstruując 
na bazie zachowanego księgo-
zbioru stan świadomości, prefe-
rencje i rytm życia codziennego 
mieszkańców myzy w Postenden 
można wysunąć wniosek,  że byli 
to światli, oczytani, pracowici 
ludzie. Jednak, jeśli weźmie się 
pod uwagę czujnie wychwycony 
przez inowrocławskiego history-
ka fakt, że ponad sto woluminów 
„w chwili sięgnięcia po nie przez 
autora tej publikacji miało nie 
wszystkie rozcięte karty,” to fakt 
ów nie jest wcale pewnikiem 
(s. 53). Trudno się dziwić, nie 
wszystkie przecież książki czyta 
się od deski do deski, a ponad-
to wiele woluminów, o czym 
świadczy rozdział III Rękopisy i 
autografii omawianego opraco-
wania, nie zostało zakupionych 

tylko je podarowano. Zazwyczaj 
przed podarunkiem nie pyta 
się obdarowywanego, czy taką 
książkę chce mieć. 

Recenzowane opracowa-
nie jest bardzo staranne i po-
mysłowo zbudowane, jednak 

można w nim znaleźć kilka 
mankamentów. Podstawowym, 
wciąż powielanym przez więk-
szość historyków, jest nazywa-
nie takich krajów jak Estonia, 
Litwa, Łotwa, krajami bałtyckimi.  
Jest to nielogiczne, bowiem 
krajami batyckimi są również Da-
nia, Finlandia, Polska, Szwecja, 
jako, że leżą nad Bałtykiem. 
Precyzyjniejszym jest termin, 
choć wywodzący się z historio-
grafii rosyjskiej – kraje bałtyjskie.

B. Wiśniewski bardzo czę-
sto ulega niemieckim matry-
com pojęciowym. Traktując 
o niemieckich emigrantach z 
Inflant pisze, że skierowano 
ich na Pomorze Gdańskie i do 
Wielkopolski (s.9), pomijając 
Kujawy, a przecież opracowanie 
swe poświęcił inowrocławskie-

W środę, 10 kwietnia 2019 
roku, rankiem odwiedziliśmy 
gospodarstwo agroturystyczne 
Edwarda Wojciechowicza. Wie-
le jest tam zabudowań starego 
gospodarstwa, które właściciel 
wraz  z żoną wyremontowali i 
jest obecnie miejscem gościn-
nym dla turystów pragnących 
ciszy i spokoju. Obok jest spore 
jezioro, w którym goście mogą 
się kąpać, pływać kajakami 
oraz wędkować. Komarowo 
położone jest w Naroczańskim 
Parku Narodowym. Central-
nym miejscem tego Parku jest 
jezioro Narocz. Przed wojną 

Roman Sidorkiewicz

Wyprawa Bractwa Inflanckiego na dawne Kresy Rzeczpospolitej AD 2019 (4)

były to tereny polskiej Wileńsz-
czyzny a wymienione jezioro 
było  wówczas największe w 
Polsce. Do Polski należał także 
Brasławski Park Narodowy z 
licznymi jeziorami.  Zamożni 
Polacy masowo jeździli tam na 
wakacje. Nad jeziorem Narocz 
istniał ośrodek przygotowań 
olimpijskich dla pływaków i 
wodniaków. Mój ojciec, Ema-
nuel,  jeździł  każdego lata 
do tego ośrodka, pracował 
dorywczo podczas wakacj i 
aby dorobić sobie na studia w 
Wilnie. Podpatrywał treningi 
skoczków do wody. Nauczył 

mu zbiorowi bibliotecznemu. 
Ulega też matrycom pojęcio-
wym z czasów PRL, choćby 
wspomnieć ziemie od 1945 roku 
ponownie polskie, z Wrocławiem 
na czele (s.26). Doprawdy, ale 
Dolny Śląsk, tak jak Ziemia 
Lubuska i Pomorze Zachodnie 
ani politycznie ani kulturowo 
do Polski do 1945 roku nie 
należały i są przede wszystkim 
rekompensatą za odebrane 
nam Kresy wschodnie w wyniku 
przesunięcia Polski niczym sza-
fy 200 kilometrów ze wschodu 
na zachód.

Na str. 34 B. Wiśniewski 
pisze o Cesarskim Uniwersytecie 
Moskiewskim. W języku rosyj-
skim nie używano terminu 
cesarz, tylko imperator. Mamy 
więc do czynienia z Imperator-
skim Uniwersytetem Moskiewskim. 

Choć opracowanie jest 
dość przystępne dla przecięt-
nego czytelnika, to jednak 
stopień przystępności, ale też 
zrozumienia kurlandzkich kli-
matów zwiększyłby się, gdyby 
tytuły przywołanych książek i 
czasopism autor zechciał prze-
tłumaczyć na język polski. Na 
pewno jest to niełatwe, bowiem 
każdy język ma swoje idiomy, 
szczególnie obecne w sformu-
łowaniach skondensowanych i 
często metaforycznych jakimi 
są tytuły, jednak – czyniąc od-
powiednie zastrzeżenia – warto 
o taką operację się pokusić. 

Pewne uwagi można też 
mieć do bibliografii, w której 
język polski miesza się z angiel-
skim, a imiona autorów i redak-
torów są sztucznie przecinkami 
oddzielone od nazwisk.

Bartosz Wiśniewski, Kurlandzki 
skarb inowrocławskiej biblioteki, 
Inowrocław 2019, Wydawnictwo 
Pozkal, ss. 66

Na zdjęciu:  Widok ze wzgórza w Mereczu na ujście Mereczanki do Nie-
mna. Fot. Henryk Kałużny
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Na zdjęciu:  Bracia inflanccy przy grobie Emilii Plater, od lewa : Andrzej 
Bogucki i Stefan Pastuszewski. Fot. Henryk Kałużny

Na zdjęciu:  Lenin pozdrawia braci inflanckich  idących do kościoła w Po-
stawach. Fot. Henryk Kałużny

Na zdjęciu: Hemet (est. Helme) - ruiny zamku

się tej trudnej sztuki do tego 
stopnia, że do końca życia 
imponował skokami na base-
nach i kąpieliskach. Dziś się 
wiele pozmieniało – straciliśmy 
jeziora i lasy Wileńszczyzny ale 
posiedliśmy Mazury i Warmię 
z ich piękną przyrodą.

Pan  Wojc iechowicz  z 
dumą pokazywał  nam swe 
dobra innego rodzaju. Posia-
da on bowiem nowoczesną 
piekarnię i  kilka sklepów. 
Zatrudnia kilkanaście ludzi, 
działa w miejscowych orga-
nizacjach społecznych. Jest 
osobą powszechnie znaną i 
szanowaną, Kiedyś był nawet 
parlamentarzystą. 

We wsi Komaje zwiedzi-
liśmy miejscowy kościół pw. 
św. Jana Chrzciciela z XVII 
wieku. Przed kościołem sen-
sacja – furmanką jechało mło-
de małżeństwo, nasi rodacy. 
Wszyscy otoczyli wóz konny – 
niestety, już relikt w Europie. 
Młodym Polakom życzyliśmy 

wszystkiego dobrego w życiu i 
w pracy w małym, prywatnym 
gospodarstwie. -„Klaczka jest 
źrebna” - z dumą powiedziała 
nam jej właścicielka. 

Następnie zawitaliśmy do 
miasta Postawy aby podziwiać 
piękny rynek. Wyróżnikiem 
jego są domy rzemieślników z 
XVIII wieku, cerkiew i kościół 
z XIX wieku. Ciekawy jest 
pałac Tyzenhauzów z parkiem 
z XVIII wieku. Ten ród był 
właścicielem całego miasta i 
okolicznych wsi. Spacer po 
miasteczku cofnął nas myślami 
do ponad dwustu lat. Ileż to 
zmian w tym okresie nastąpiło! 
Ileż to ustrojów, wojen, rządów 
tu było! A Postawy jak stoją tak 
stoją. Niewiele w nim zburzo-
no. Wielkie dzięki losowi za to. 

W pobliskich Duniłowi-
czach złożyliśmy kwiaty na 
cmentarzu żołnierzy polskich 

poległych w wojnie bolszewic-
kiej. Wizyta w tym miejscu to 
zasługa brata inflanckiego 
Pawła Gąsiorowskiego. Cmen-
tarz jest zadbany, odrestau-
rowany z pomocą naszego 

Senatu. Aż wierzyć się nie 
chce, że przetrwał on rządy 
bolszewickie. Akurat, w mate-
rii poszanowania nekropolii, 
nic o tych rządach złego nie 
można powiedzieć. To samo 

dotyczy cmentarzy w Wilnie, 
we Lwowie i wielu innych miej-
scowościach.

Po drodze ku granicy z 
Łotwą, odwiedziliśmy kilka 
miejscowości.

W Widzach zastała nas 
interesująca molenna sta -
roprawosławna z początku 
XX wieku. Zwiedzanie tego 
rodzaju obiektów to zasługa, 
oczywiście, naszego Wielkiego 
Mistrza Stefana Pastuszewskie-
go. To wysokiej klasy specjali-
sta od staroprawosławia, jakich 
w Polsce niewielu, doktor w tej 
dziedzinie historii. Na każdej 
wyprawie obowiązkowo musi-
my zahaczyć o molennę. Nie 
daje złapać oddechu. Wyczuje 
każdą molennę w promieniu 
stu kilometrów. Brat Stefan 
od wielu, wielu lat, pisze o sta-
roprawosławiu w „Świecie Inf-
lant” i w innych publikatorach.

W Dryświatach, tuż nad 
granicą z Litwą, brat Jarosław 
Janczewski mógł popatrzeć 
sobie na dobra swych przod-
ków. Staliśmy pod kościołem 
pod wezwaniem św. św. Piotra 
i Pawła. Miła przewodniczka 
z miejscowej gminy oprowa-
dzała nas po świątyni i przyle-
głościach. Stamtąd był dobry 
widok na jezioro Dryświaty, 

po którym biegnie dziś  gra-
nica białorusko – litewska. 
Z dala widać nieczynną już 
elektrownię atomową Visagi-
na na Litwie. Litwini chyba 
zbyt pospiesznie ją zamknęli 
pozostając pod presją koncer-
nów zachodnich. I maja teraz 
kłopoty z energetyką.

A brat Janczewski patrzył, 
patrzył…. Co byłoby gdyby 
walec historii nie zmiótł dóbr 
jego przodków o powierzchni 
blisko tysiąca hektarów? Roz-
marzył się...Byłby dziś we wspa-
niałej sytuacji – mógłby leżeć 
cały dzień do góry brzuchem, 
nic nie robić a być bogatym, 
szczęśliwym. Chłopi by na nie-
go harowali od świtu do nocy... 
Lecz Jarosław zdaje sobie spra-
wę, że upadku feudalizmu nie 
sposób było zahamować. Ktoś 
stracił, ktoś inny zyskał.

Ostatnim miejscem naszej 
wyprawy na Białorusi było mia-
sto Opsa. Obejrzeliśmy zanie-
dbany pałac z XIX wieku nale-
żący niegdyś do rodu Platerów. 
Nie jest on w stanie ruiny, 
może kiedyś zostanie jeszcze 
odbudowany. Władze Biało-
rusi wiele już odrestaurowały 
zabytków na swym terytorium, 
może na Opsę przyjdzie pora? 
W miejscowym kościele pw. św. 
Jana Chrzciciela, jak zwykle 
zatrzymaliśmy się pod tablica 
upamiętniającą Krzysztofa 
Nowickiego /1940 -1997/. Ten 
bydgoski pisarz, poeta tutaj 
się urodził, choć jego rodzice 
nie pochodzili z tych terenów. 
Ojciec – lekarz przyjechał tam 
służbowo. Tablicę ufundowa-
ło, przywiozło i zamontowało 
nasze Bractwo a konkretnie 
Jarosław Janczewski, Tade -
usz Topczewski, Stefan Pa-
stuszewski oraz ś.p. Tadeusz 
Borysewicz. Towarzyszyła im 
wdowa po pisarzu. Wszystko 
to w „czynie społecznym” czyli 
na koszt własny. Przy kościele 
odbyliśmy miłą pogawędkę z 
miejscowym proboszczem ks. 
Edwardem Achramowiczem. 
Zapraszał nas do odwiedzin 
podczas lata.

Dotarliśmy do granicy 
łotewskiej. Celnicy łotewscy 
długo nas męczyli, ponieważ  
przemyt jest tutaj codzienno-
ścią. Dobrze się stało, że owi 
celnicy to tamtejsi Rosjanie i 
nie istniały bariery językowe. 
Po dwóch godzinach przymu-
sowego postoju, przeganiania 
z jednej sali do drugiej, ruszy-
liśmy do Dyneburga /Dauga-
vpils/. Nocowaliśmy w skrom-
nym internacie akademickim 
– tam zawsze nocujemy. Choć 
to już Łotwa z nieznanym nam 
językiem, to w internacie czu-
liśmy się swojsko – obsługa to 
sami Rosjanie, życzliwi nam. 
Można rzec, że Dyneburg to 
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Na zdjęciu: Kosciół rzymskokatolicki pw. św. Ducha z 1906 roku przy 
ul. Maleva tänov 8 w Wałku

Na zdjęciu:  Polski cmentarz wojenny w Duniłowiczach; honory oddają 
bracia inflanccy, od lewa: Paweł Gąsiorowski i Andrzej Bogucki. 

Fot. Henryk Kałużny

Na zdjęciu:  Państwo Wojciechowiczowie na tle swej posiadłości w Koma-
rowie. W środku Bronisław Pastuszewski. Fot. Teresa Pastuszewska

Na zdjęciu: Mścisław. Pokarmelicki kościół pw. Wniebowzięcia NMP z 
1654 roku

rosyjskie miasto. Łotyszy jest 
tam raptem około 17 procent.

W czwartek, 11 kwietnia 
2019 roku, rankiem ruszyli-
śmy do centrum Dyneburga i 
okolic. Dzień ten zapowiadał 
się bardzo spokojnie, wiele 
spotkań, mało jazdy. I tak 
rzeczywiście było. O mieście 
tym wiele razy już pisano w 
„Świecie Inflant”. Odwiedzi-
liśmy gimnazjum polskie, zo-
stawiliśmy skromne podarki. 
Jesteśmy pod wrażeniem tam-
tejszej młodzieży, która uczy 
się naszego języka, naszej hi-
storii. Chcą utrzymywać więź z 
Polską, choć większość z nich 
pochodzi z rodzin mieszanych.

Następnie odwiedziliśmy 
Dom Polski  oraz centrum 
kultury białoruskiej. Wszędzie 

serdecznie nas przyjmowano, 
słuchaliśmy poezji i muzyki.

Potem ruszyliśmy ku Dźwi-
nie. W jej nurtach, przy brze-
gu, ochrzczony został Henryk 
Kałużny. Woda była zimna 
niemożebnie, nasz bohater 
zanurzył się w niej po uda. 
Wszyscy członkowie Bractwa, 
ciepło ubrani, dopingowali go, 
liczyli, że zanurzy się po pas. 

Doping nie pomógł, niemniej 
Henryk dzielny był i nie stękał. 
Po specjalnej ceremonii został 
pełnoprawnym członkiem na-
szego Bractwa.

Weszliśmy na wały twier-
dzy dyneburskiej,  jednej z 
największych w imperium 
rosyjskim. Imponuje ogro -
mem i wspaniałymi gmachami. 
Wybudowana na początku 
XIX wieku miała za zadnie 
zabezpieczać wpływy Rosji na 
Inflantach a także bronić do-
stępu do odległego Petersbur-
ga. Równolegle budowana była 
podobna twierdza w Bobrujsku 
/dziś Białoruś/ na kierunku 
moskiewskim. Twierdza dyne-
burska sama w sobie to duże, 
rozległe miasto. Obszar wyno-
si 150 hektarów, a w nim 80 
budynków, 10 ulic. Już same 

bramy wjazdowe, nazwane 
na cześć imperatorów Rosji, 
robią wielkie wrażenie. Nigdy 
jednak twierdza nie odegrała 
znaczącej roli w blisko dwuset-
letnich dziejach. Odnowiona 
część twierdzy jest atrakcją 
turystyczną. Znajdują się tam: 
arsenał, eleganckie restauracje 
wabiące turystów, przestrzenie 
wystawowe i muzealne. Stałą 

ekspozycją jest wystawa dzieł 
sławnego kiedyś na cały świat 
malarza - abstrakcjonisty Mar-
ka Rothki /Marcus Rothko-
vitz/. Pochodził z Dyneburga 
z rodziny żydowskiej, żył w 
latach 1903 - 1970. Rodzice 
wyemigrowali stąd w roku 1910 
do USA. Rothko uznawany 
jest za malarza amerykańskie-
go, ale Łotysze czczą go na 
swój sposób. Należy dodać, 
że Niemcy w czasie II wojny 
światowej, urządzili w twierdzy 
piekło dla Żydów i jeńców ra-
dzieckich. 

Wiele budynków w cyta-
deli wymaga odrestaurowania. 
To  jest niezwykle kosztowne i 
nie za bardzo wiadomo, co w 
twierdzy miałoby zaistnieć. Za 
czasów radzieckich znajdowała 
się tam wyższa szkoła technicz-
na wojsk lotniczych a także, po 
drugiej stronie rzeki, na tak 
zwanym przedmieściu, więzie-
nie. To ostatnie funkcjonuje 
do dziś. Ponadto dla potrzeb 
mieszkaniowych kadry uczel-
nianej pobudowano szpetne 
bloki mieszkalne, które pasują 
tam jak pięść do oka.

Nie sposób być w Dyne-

burgu i nie zawitać do Liksny. 
Niedaleko jest położona – oko-
ło 15 kilometrów w kierunku 
północnym, wzdłuż Dźwiny. 
Tam była kolebka rodu Plate-
rów. To jeden z wielkich rodów 
na Inflantach. Założycielami 
ich byli przybysze z Niemiec, 
zaludniający tę krainę. Dosta-
wali od zakonu krzyżackiego 
ogromne połacie ziemi, na 
których zakładali latyfundia 
i budowali miasta. Odegrali 
oni ogromną rolę w rozwoju 
kultury i cywilizacji Inflant. 
Do I wojny światowej to oni 
praktycznie rządzili w obecnej 
Łotwie, mimo że formalnie 
istniała tu imperialna Rosja. 
Język niemiecki był językiem 
urzędowym w całych Inflan-
tach, także na politechnice 
w Rydze i na uniwersytecie w 
Dorpacie /obecnie Tartu/. 
Naród łotewski, chłopski, był 
pariasem w swej ojczyźnie. 
Dlatego Łotysze nienawidzili 
Niemców i pazernego kapitali-
zmu. Dali temu upust podczas 
rewolucji 1905 roku i podczas 
przewrotu bolszewickiego. 
Wielka liczba Łotyszy stanęła 
po stronie bolszewików, sta-
nowili zbrojne ramię Czeki 
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Na zdjęciu:  Wzgórze obronne w Mereczu. Fot. Henryk Kałużny

Na zdjęciu:  Skansen w Rumszyszkach. Fot. Henryk Kałużny

Na zdjęciu: Prużana (Białoruś) cerkiew pw. św. Alek-
sandra Newskiego

Feliksa Dzierżyńskiego /1877 
- 1926/ oraz osobistą ochronę 
Włodzimierza Lenina /1870 - 
1924/.  Dominacja Niemców 
na tych terenach zakończyła 
się w roku 1940 po zajęciu 
krajów bałtyckich przez ZSRR. 
Na mocy tajnego porozumie-
nia między ZSRR i III Rzeszą, 
ludność niemiecka została 
wysiedlona, głównie na tereny 
tzw. Kraju Warty. Niemcy siłą 
wyrzucali polskich rolników ze 
swych gospodarstw, aby zrobić 
miejsce dla nowych osadników 
z Inflant. 

Wróćmy do Platerów. Ten 
ród był spolonizowany jak 
wiele innych, choćby Manteuf-
felów, Tyzenhauzów, Weyssen-
hoffów.

E m i l i a  P l a -
ter/1806 -1831/ jest 
symbolem ich zaan-
gażowania w sprawy 
polskie a w jej kon-
kretnym przypadku 
– w powstaniu listo-
padowym. Przeszła 
do legendy za sprawą 
s ławnego poematu 
Adama Mickiewicza 
Śmierć pułkownika. Ja-
każ jest siła w dobrej 
poezji! Gdyby nie ten 
poemat, nikt dzisiaj 
nie  s łyszałby  o te j 
szlachciance.

W Liksnie obej-
rzel i śmy ruiny ich 
dworu. Spacerowali-
śmy w jego otoczeniu, 
po parku dworskim z 
widokiem na dolinę 
Dźwiny. Dużo tu pa-
miątek dotyczących 
panny Platerównej. 
Obok zachowały się, w 
dobrym stanie, stawy 
rybne oraz zabudowa-
nia gospodarcze. Jest 
tam filia urzędu miej-
scowej administracji 
oraz restauracja.

Po dobrym obiedzie, po-
jechaliśmy na niedaleki cmen-
tarz gdzie istnieją groby rodu 
Platerów oraz innych Polaków. 
Cmentarz jest w dobrym sta-
nie - otoczony opieką naszych 
rodaków i miejscowych władz.

Wieczorem, pełni wrażeń, 
wróciliśmy do internatu w Dy-
neburgu.

W piątek,  12 kwietnia 
2019 roku, z samego rana po-
szliśmy na pobliski rynek na 
zakupy. W tropieniu dobrych 
ziemniaków celował Wielki 
Mistrz. On zawsze, będąc na 
wiosnę na Łotwie, kupuje mło-
de sadzeniaki aby je posadzić 
w swoim ogródku działkowym. 
Z dwoma dużymi workami 
wracał do autobusu. Widać 
było zadowolenie na jego twa-
rzy. „Te sadzeniaki z Łotwy są 

doskonałe” rekomendował 
je wszystkim wokół. Popiera-
ła go Teresa Pastuszewska, 
szwagierka, towarzysząca na-

szej wyprawie. Pani Teresa to 
uznana specjalistka z dziedziny 
hodowli ziemniaka, doktor 

nauk agronomicznych, dłu-
goletnia adiunkt w pracowni 
ziemniaka w Instytucie Rol-
niczym w Bydgoszczy. Oboje 

jakoś nie przekonali 
współtowarzyszy podró-
ży. „Wszystkie kartofle są 
takie same, te czy inne” 
– można było słyszeć 
w autobusie. Nie mieli 
oczywiście racji, gdyż 
odmian ziemniaków jest 
multum. Brat Stefan za 
żadne skarby nie zre -
zygnuje z ziemniaków 
łotewskich. Dodam, że 
na targowisku mówi się 
wyłącznie po rosyjsku. 
Sympatycznie tam jest.

 
W Meduni poże -

gna l i śmy  Łotwę  aby 
przekroczyć granice z 
Litwą. Jechaliśmy do 
miejscowości Rumszysz-
ki niedaleko Kowna. 
Zwiedziliśmy rozległy 
skansen,  obrazu jący 
budownictwo czterech 
regionów Litwy. Bardzo 
interesujące ekspozycje, 
położone na rozległym 
terenie.  Trzeba było 
dosyć daleko chodzić, 
co było przyczyną nie-
kiedy stękania naszych 
współtowarzyszy. Najle-

piej, żeby autobus krążył po 
skansenie i nie trzeba było 
zeń wysiadać! Litwini bardzo 

szanują ten skansen, latem 
odwiedzają go tłumy turystów. 
Przypomnę, że w XIX wieku 
język litewski zachowany zo-
stał tylko wśród chłopów na 
terenach w pobliżu Kowna. 
Miasta i większe ośrodki były 
spolonizowane, bądź zrusyfiko-
wane i nawet zgermanizowane. 
To właśnie z tych chłopskich 
zabudowań język litewski „wy-
chynął” na powierzchnie życia 
publicznego.

Na parkingu skansenu 
kupiliśmy od polskiego pie-
karza znakomity czarny chleb 
litewski. Bardzo dobry, długo 
może leżeć w domu.

Następnie pojechaliśmy 
do miejscowości Merecz /lit. 
Merkinė/. To historyczna wieś, 
położona malowniczo u ujścia 
rzeki Mereczanki do Niemna. 
Wyróżnikiem Merecza jest 
wzgórze zamkowe, pogańskie, 
na którym  stało grodzisko li-
tewskie. Było ono ongiś warow-
nią broniąca Litwinów przed 
ekspansją krzyżaków. Więk -
szość z nas weszła na szczyt 
grodziska aby podziwiać pięk-
na panoramę okolic Niemna. 
Kiedyś Merecz był znaczącym 
miastem, tam dokonał żywota 
w roku 1648 król Władysław 
IV Waza /ur. 1595, na tronie 
od roku 1632/. Był królem 
elekcyjnym, pretendentem do 
kilku tronów. Potem Merecz 
podupadł, dziś liczy raptem 
około 1,4 tysiąca dusz.

Zauroczeni tym pięknem 
ruszyliśmy dalej, do Kopciowa. 
Emilia Plater znowu nas powi-
tała. Tym razem na placu tego 
miasteczka gdzie stoi piękny 
jej pomnik. W Kopciowie bo-
wiem zmarła, tu lud ze łzami 
w oczach żegnał ją, kobietę 
– pułkownika. Niedaleko od 
rynku jest dobrze zachowany 
jej grób. Tam oczywiście po-
szliśmy.

Pożegnaliśmy Kopciowo 
i przez lasy, pola zajechaliśmy 
do Polski najkrótszą drogą. Jak 
dobrze, że zniknęły z granic 
szlabany. Granicę obu państw 
znaczy tylko przecinka w lesie. 
A jeszcze niedawno były tu 
zasieki, zaorane pasy ziemi, 
patrole z psami. Tu zaczynało 
się imperium radzieckie a 
kończyło się hen, na Kamczat-
ce, na Czukotce. Jak świat się 
zmienił!

Dojechaliśmy wieczorem 
do Bargłowa Kościelnego na 
nocleg w tamtejszym zajeździe. 
Wesoło spędziliśmy ostatni 
wieczór wyprawy.

Rankiem 13 kwietnia, 
po śniadaniu, wyruszyliśmy 
do Bydgoszczy. To już koniec 
wspaniałej wyprawy.
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Ceramika czarna, zwana 
również siwą lub srebrzysto-
szarą, jest charakterystyczna 
dla obszaru obecnego pogra-
nicza polsko-litewsko-białoru-
skiego. Tematem artykułu są 
tradycje ceramiki w Prużanie 
(Пружаны) na Białorusi, w 
której to miejscowości prze-
bywaliśmy podczas wyprawy 
studyjnej Bractwa Inflanckiego 
w kwietniu 2019 roku. 

Z innych ośrodków czar-
nej ceramiki można wymienić 
miejscowość Merecz (Merkinė) 
na Litwie, którą również od-
wiedziliśmy podczas wyprawy, 
a w Polsce rejon Czarnej Wsi 
Kościelnej w woj. podlaskim.

Barwa czarna jest charak-
terystyczna dla wyrobów wy-
palanych na Białorusi oraz na 
Litwie, znanych jako czarna 
ceramika lub „siwaki”. Są to 
różnego rodzaju naczynia gli-
niane które przy zastosowaniu 
unikatowej technologii uzy-
skują odcień głębokiej czerni. 
Spotykane są także naczynia 
o barwie ciemnoszarej lub 
srebrzystoszarej. Osobliwością 
ich jest to, że nie są pokryte 
szkliwem, a jedynie ozdobio-
ne elementami geometrycz-
nymi, najczęściej w formie 
ukośnych lub zygzakowatych 
linii, rombów itp. 

Proces wytwarzania czar-
nej ceramiki przebiega w 
ten sposób, że uformowane 
na kole garncarskim naczy-
nia są suszone, a następnie 
trafiają do pieca, w którym 
następuje ich wypalanie. W 
pełni załadowany piec opala 
się drewnem sosnowym lub 
świerkowym. Trwa to z reguły 
około 24 godzin. Tajemnicą 
produkcji siwaków jest faza 
końcowa procesu, w której na 
żar zarzuca się smolinę, czyli 
sosnę żywiczną, zielone gałązki 
świerku, a niekiedy również 
inną roślinność, które dają 
dużo sadzy oraz dymu. Pale-
nisko jest zamykane i uszczel-
niane przy użyciu piasku. 
Brak dostępu tlenu powoduje 
przenikanie smoły i sadzy do 
gliny, a tym samym powstanie 
charakterystycznego zabarwie-
nia ceramiki.

Henryk Kałużny

Rzemiosło garncarskie w Prużanie

Niezawodną metodą oce-
ny jakości i autentyczności 
czarnej ceramiki jest „dźwięk 
wyrobu”, który powinien naśla-
dować ton charakterystyczny 
dla uderzanego szkła. 

Do połowy XX wieku, ze 
względu na ich funkcjonal-
ność, siwaki były powszech-
nie stosowane w wiejskich 
gospodarstwach domowych. 
Przeznaczone były  przede 
wszystkim do gotowania (po 
wypale w wysokiej temperatu-
rze dobrze znosiły ogień), do 
przechowywania substancji 
płynnych (mleka, oleju, tłusz-
czu, wody) oraz żywności. W 
późniejszym okresie, na sku-
tek ograniczenia stosowania 

wyrobów ceramicznych, a tym 
samym braku zapotrzebowania 
następuje gwałtowny upadek 
garncarskiego rzemiosła. 

Dopiero w latach 1970-
tych ceramika stopniowo się 
odradza, lecz tym razem głów-
nie za sprawą odbiorców miej-
skich. Wyroby ceramiczne 
znajdują obecnie zastosowanie 
jako element zdobniczy we 
współczesnych wnętrzach. 
Pośród wyrobów ceramicz -
nych, obok tradycyjnych form, 
poczesne miejsce zajmują 
również: rzeźba, galanteria, 
ozdoby, biżuteria itp. 

Garncarstwo w rejonie 
Prużany ma bardzo długą i 

bogatą historię o czym świad-
czą badania archeologiczne w 
trakcie których odkryto liczne 
elementy czarnej ceramiki 
pochodzące z XI-XIII wieku.

W XIX wieku Prużana 
staje się znanym ośrodkiem 
garncarstwa, w której w poło-
wie XIX wieku w Prużanach  
mieszkało 150 garncarzy, a na 
początku XX wieku ich liczba 
wzrosła do 250, przy czym po-
nad 40 rodzin zajmowało się 
tym rzemiosłem od pokoleń.

W latach 1921-1939 Pruża-
na znajdowała się w granicach 
Polski, była stolicą powiatu 
prużańskiego w województwie 
białostockim.

W okresie międzywojen-
nym garncarstwo było nadal 

w Prużanie obecne, o czym 
świadczy artykuł w miesięcz-
niku „ZIEMIA” nr 6-7 z 1935 
roku, gdzie na stronach 116-
117 czytamy: 

„Osobliwością Prużany 
jest silnie rozwinięte garncar-
stwo domowe, uprawiane jako 
zajęcie dodatkowe, głównie w 
zimie. O bardzo starej trady-
cji jego świadczy archaiczna, 
bardzo piękna forma wyrobów 
garncarskich. Są one wyra -
biane z miejscowej gliny, na 
najprostszych warsztatach do-
mowych i przeważnie nie pole-
wane. Na wielorakie ich, trady-
cją uświęcone kształty, składają 
się: przeróżne odmiany misek, 
jak czarki, dzbanki, wysmukłe 

„stołpaki”, zwane też „polaczo-
ki” lub „kobryniaki” (garnki 
wyrabiane dawniej w Kobry-
niu), „hładyszki” do kiszenia 
mleka, wreszcie oryginalne 
„buńki” na wodę lub herbatę, 
różnej wielkości. Zgrabne są 
też małe skarbonki i wazoniki 
na kwiaty. Charakterystyczny 
jest kolor prużańskich wyro-
bów garncarskich, popielaty, 
czarny, srebrzysty, nadany im 
przy wypalaniu za pomocą 
dymu smolnego łuczywa. Garn-
ki prużańskie odznaczają się 
taką trwałością, że gospodynie 
używają ich do gotowania. Wy-
roby garncarskie znajdują zbyt 
na miejscu i w innych miastach 
województwa poleskiego, a 
jeden z garncarzy wysyła je do 

Warszawy. Zwykle ktoś z ro-
dziny zajmuje się wędrownym 
handlem wyrobów garncar-
skich. Miejscowi mówią, że 
jest ponad stu garncarzy w 
Prużanie, a mieszkają oni w 
kilku skupieniach, Garncar-
stwo jest po większej części 
zawodem dziedzicznym” 

Ok. 1950 roku, po tym 
jak ceramika straciła na zna-
czeniu, cech garncarzy w 
Prużanie upadł. Ostatnim 
rzemieślnikiem, który całe 
swoje życie poświęcił cerami-
ce, był mistrz Antoni Toka-
rzewski (Антон Токаревский 
1904–1984).

W ostatnich latach, w 
Prużanie, pojawiła się ini-
cjatywa „Odrodzenia auten-
tycznego rzemiosła cera -
micznego jako katalizatora 

rozwoju turystyki w obwodzie 
prużańskim”. W obiekcie mu-
zealnym „Pałac Prużany” (daw-
nym pałacu Szwykowskich) 
otwarto pracownię garncarską, 
a w parku nieopodal pałacu, 
dla upamiętnienia Antoniego 
Tokarzewskiego, ustawiono 
wykonaną z betonu i ozdobio-
ną mozaikami ławkę. Pośrodku 
ławki znajduje się piec garn-
carski oraz słońce symbolizują-
ce ogień, a pozostała część ma 
dekorację symbolizującą ptaka 
z rozpostartymi skrzydłami. 

W Prużanie organizowane 
są też od kilku lat międzynaro-
dowe plenery garncarskie.

Na zdjęciu: Cerkiew pw. św. Aleksandra Newskiego w Prużanie.
Fot. Bronisław Pastuszewski


