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Nota redakcyjna
Imiona, nazwiska oraz rosyjskie tytuły czasopism
utworów literackich i innych (jeżeli nie ma ustalonego tłumaczenia polskiego) zostały zapisane zgodnie z zasadami transkrybowania alfabetu rosyjskiego,
określonymi w Wielkim słowniku ortograficznym PWN
pod red. E. Polańskiego (Warszawa 2010). Imiona
carów/carowych oraz wielkich książąt/księżnych
zgodnie z uzusem językowym podano w brzmieniu
polskim, ale w patronimikach zachowano brzmienie rosyjskie (np. Mikołaj Nikołajewicz). Zapis oryginalny (cyrylicę) zachowano w przypisach oraz
bibliografiach umieszczonych po każdym z esejów, jak
również w zestawieniu na końcu tomu. W petersburskiej toponimice zastosowano zapis redukujący końcówki -aja / -ij (np. zamiast Gonczarnaja czy Ligowskij
prospekt – Gonczarna, Ligowski prospekt). Końcówki
te zachowano w nazwach dwuczłonowych (np. Bolszaja
Morskaja).
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Poznań, Uniwersytet Adama Mickiewicza

Na mapie Polonii rozsianej po całym globie Petersburg
(w latach 1914–1924 noszący nazwę Piotrogród, następnie, do roku 1991 Leningrad), zajmuje miejsce szczególne.
Jako administracyjne centrum wielonarodowego Imperium Rosyjskiego, a po utracie stołeczności drugie miasto
Związku Radzieckiego i Federacji Rosyjskiej, Petersburg
był i nadal pozostaje najważniejszym polskim ośrodkiem
w Rosji – swoistą „stolicą polskości” na Wschodzie. Rola
Polaków w życiu Petersburga była znacząca, wnieśli oni
bowiem olbrzymi wkład w rozwój cywilizacyjny miasta,
na trwałe wpisując się w historię szeroko pojętej nowożytnej kultury rosyjskiej oraz w pozostałe dziedziny życia
społecznego i gospodarczego. Wielowiekową obecność
Polaków odzwierciedlają pomniki i tablice pamiątkowe
ku czci wielu z nich związanych z miastem. Jak zatem
tworzyła się Polonia petersburska?

Bartłomiej Garczyk

Polacy w Petersburgu do 1917 roku
Proces faktycznego kształtowania się polskiej diaspory
nad Newą rozpoczął się pod koniec XVIII i na początku
XIX wieku, choć Polacy – co podkreśla wielu autorów –
pojawili się już we wczesnym okresie powstawania miasta. Petersburg przyciągał do siebie poddanych rosyjskich
i cudzoziemców. Z czasem, w wyniku ekspansji terytorialnej Rosji, do miasta napływać zaczęli nie-Rosjanie, którzy
znaleźli się pod panowaniem Imperium Rosyjskiego. Pod
koniec XVIII wieku w wyniku rozbiorów Rzeczypospolitej Obojga Narodów pod zwierzchnictwo Rosji dostały
się obszary Białorusi, Ukrainy i Litwy wraz z zamieszkującą je wielomilionową ludnością polską. Pierwszy znaczący napływ Polaków do Petersburga nastąpił po upadku
powstań listopadowego i styczniowego. Unifikacja Królestwa Polskiego z Cesarstwem, depolonizacja administracji, szkolnictwa, sądownictwa i policji powodowały, że
podjęcie pracy w którejś z tych dziedzin na terenie Królestwa Polskiego było mocno ograniczone, a możliwości
kariery urzędniczej właściwie nie możliwe. Ograniczenia
praw ludności polskiej nie istniały natomiast na terytorium Rosji właściwej, dlatego między innymi Petersburg
stwarzał możliwość znalezienia pracy. W stolicy pojawili
się więc pierwsi polscy urzędnicy, oficerowie i studenci.
Zaczęły się wytwarzać więzi ekonomiczne, polityczne
i kulturalne łączące ziemie polskie z metropolią, ożywiła
się migracja z ziem polskich.
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Chcąc poznać strukturę ludnościową i skład etniczny
mieszkańców Petersburga, należy sięgnąć do oficjalnych
statystyk. Do rewolucji październikowej 1917 roku Polacy,
obok Finów, Niemców i Żydów, byli jedną z najliczniejszych grup narodowych zamieszkujących to miasto.
Według pierwszego spisu miejskiego z 1869 roku liczba
mieszkańców Petersburga wynosiła blisko 667 000 osób,
w tym 555 000 (83,2%) stanowili Rosjanie. Wśród największych diaspor narodowych byli Niemcy – 45 600
(6,8%), Finowie – 18 000 (2,7%) oraz Żydzi – 6 700 (1%).
Ludność polska to 17400 osób, co stanowiło 2,2% ogółu
mieszkańców. W kolejnych dziesięcioleciach liczba Polaków wzrastała, osiągając w 1910 roku swoje historyczne
maksimum 65 000 osób (3,4%). Jednak według nieoficjalnych danych największy napływ Polaków do Piotrogrodu
i guberni nastąpił w okresie pierwszej wojny światowej.
Wedle szacunków, ludności polskiej, w tym uchodźców
z terenów objętych walkami, było wówczas około 100 000.
Wielonarodowościowy charakter zasiedlenia występował również na obszarze guberni petersburskiej. Pod
koniec XIX wieku zamieszkiwało ją 847 000 osób. Największą nierosyjską grupą byli Finowie Ingermanlandzcy –
109 400 (12,9%), Polaków było około 45 000, w tym na
przykład Peterhof zamieszkiwało 181, Oranienbaum,
Kronsztad 2 159, Carskie Sioło 781, Gatczynę 652, Pawłowsk 99, wreszcie Szlisselburg 58. (tabela 1)
Rodząca się polska diaspora różniła się pod względem struktury społecznej od pozostałych nierosyjskich
Bartłomiej Garczyk

1869

Narodowość

1890

1900

1910

tys.

%

tys.

%

tys.

%

tys.

%

555,0

83,2

791,0

82,9

1184,0

82,2

1568,0

82,3

Białorusini

3,0

0,4

13,0

1,4

42,0

2,9

70,0

3,7

Ukraińcy

0,5

0,1

5,0

0,5

10,6

0,7

17,0

0,9

Żydzi

6,7

1,0

15,4

1,6

20,4

1,4

35,1

1,8

Estończycy

4,0

0,6

10,0

1,0

18,0

1,3

23,4

1,2

Łotysze

2,8

0,4

5,4

0,6

10,6

0,7

18,5

1,0

Finowie

18,0

2,7

19,0

2,0

21,0

1,4

18,0

0,9

Polacy

17,4

2,2

27,3

2,9

50,0

3,5

65,0

3,4

Niemcy

45,6

6,8

47,0

4,9

50,3

3,5

47,4

2,5

Tatarzy

2,0

0,3

3,5

0,4

5,8

0,4

7,3

0,4

Pozostałe grupy

12,2

2,3

17,8

1,8

26,9

2,0

35,9

1,9

Razem

667,2

100,0

954,4

100,0

1439,6

100,0

1905,6

100,0

Rosjanie

Tabela 1. Struktura narodowościowa
Petersburga w latach 1869–1910
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Н. В. Юхнёва, Этнический
состав и этносоциальная
структура населения Петербурга.
Вторая половина XIX – начало
XX века, Ленинград 1984.
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mniejszości Petersburga. Początkowo kolonia składała się
przede wszystkim z wyższych warstw społecznych – arystokracji, kadry oficerskiej i inteligencji. Ludności chłopskiej polskiego pochodzenia właściwie w Petersburgu nie
było, dopiero pod koniec XIX wieku pojawiło się wielu
robotników chłopskiego pochodzenia. Przybywali również
mieszczanie, rzemieślnicy i kupcy. W 1869 roku w mieście
mieszkało 4 271 Polaków stanu szlacheckiego, 49 kupców,
1 762 mieszczan i 731 chłopów. Pod koniec wieku XIX liczba
Polaków szlacheckiego pochodzenia wzrosła do 9 485
osób, dynamicznie zaczęła również rosnąć liczba polskich
mieszczan – blisko 8000, chłopów – 18 000 i nieznacznie
kupców – 120. (tabela 2, tabela 3)
W ciągu kolejnych dziesięcioleci w stolicy Rosji
gościło wielu wybitnych przedstawicieli kultury polskiej.
Byli wśród nich literaci, malarze, rzeźbiarze i muzycy.
Wiele polsko brzmiących nazwisk odnaleźć można było
wśród przedstawicieli rosyjskiego korpusu oficerskiego
i generalicji. Szczególnie wielu Polaków znajdowało się
na stanowiskach urzędniczych Petersburga, jednak na
najwyższych szczeblach administracji państwowej należało to raczej do rzadkości. W stolicy istniały instytucje
rządowe do spraw polskich, gdzie pracę znalazło wielu
Polaków. Po 1905 roku Polacy zasiadali także w ławach
Dumy Państwowej i Rady Państwa. Polską inteligencję
nad Newą licznie reprezentowali lekarze, farmaceuci,
prawnicy, adwokaci, inżynierowie i architekci. Petersburg
skupiał wielu wybitnych polskich uczonych stanowiących
Bartłomiej Garczyk

Narodowość

Szlachta

Kupcy

Mieszczanie

Chłopi

73 651

16 894

115 677

197 526

Niemcy

7 696

3 355

14 444

1 236

Polacy

4 271

49

1 762

731

Finowie

81

42

1 881

2 086

Żydzi

69

871

2 721

33

Estończycy

10

10

504

922

Łotysze

12

2

204

322

Inni

1 551

570

1 285

1 497

Razem

87 341

21 793

138 480

204 347

Rosjanie, Ukraińcy,
Białorusini

Tabela 2. Skład narodowościowy
warstw stanowych Petersburga
w 1869 roku (według kryterium
językowego)
Źródło: opracowanie własne na
podstawie Н. В. Юхнёва, Этнический
состав и этносоциальная
структура населения Петербурга.
Вторая половина XIX – начало
XX века, Ленинград 1984.
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kadrę profesorską głównych stołecznych uczelni. Odrębną
kategorię społeczną stanowili polscy studenci, dla których
Petersburg był jednym z największych skupisk w Imperium, w mieście funkcjonowało bowiem kilkanaście
uczelni wyższych, w tym największe z nich: Uniwersytet, Instytut Technologiczny, Akademia Sztuk Pięknych
i Konserwatorium (il. 3–9). Przypomnijmy, że represje
popowstaniowe uderzyły w szkolnictwo wyższe w Królestwie, w którym likwidowano polskie uczelnie i obowiązywał zakaz legalnych wyjazdów na uczelnie zachodnie.
Polska młodzież, chcąca studiować, była zmuszona wyjeżdżać do miast akademickich w głębi Imperium Rosyjskiego.
W drugiej połowie XIX wieku pojawili się w Petersburgu
polscy robotnicy, których liczbę szacuje się na blisko 6 000.
Największym skupiskiem polskiego proletariatu oraz
polskiej inteligencji technicznej były Zakłady Putiłowskie
w Petersburgu, gdzie Polacy piastowali wysokie stanowiska (il. 10). W życiu polskiej diaspory istniały bogate
tradycje prasowe i wydawnicze, działały polskie księgarnie,
czytelnie i szkoły, funkcjonowało kilkadziesiąt organizacji reprezentujących wielobarwne spektrum działalności społecznej, kulturalnej, oświatowej i charytatywnej.
Do rewolucji kwitło w Petersburgu polskie życie
religijne (il. 11). Stolica Rosji odzwierciedlała idee tolerancyjnej polityki wyznaniowej caratu, czego symbolem
był Newski Prospekt – główna arteria miasta – swoista
rue de tolérance, na której w bliskim sąsiedztwie mieściły się najważniejsze świątynie niemalże wszystkich
Bartłomiej Garczyk

Narodowość

Szlachta

Kupcy

Mieszczanie

Chłopi

113 654

14 000

221 758

692 832

Niemcy

6 626

2 087

18 949

7 233

Polacy

9 485

120

7 788

18 102

Finowie

124

49

2 677

5 627

Żydzi

129

654

10 533

334

Estończycy

75

12

3 783

7 825

Łotysze,Litwini

290

20

1 339

8 226

Tatarzy

168

46

334

4 413

1 669

423

1 708

1 313

132 230

17 411

268 869

745 905

Rosjanie, Ukraińcy,
Białorusini

Inni
Razem

Tabela 3. Skład narodowościowy
warstw stanowych Petersburga
w 1897 roku (według kryterium
językowego)
Źródło: opracowanie własne na
podstawie Н. В. Юхнёва, Этнический
состав и этносоциальная
структура населения Петербурга.
Вторая половина XIX – начало
XX века, Ленинград 1984.
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wyznań (il. 12–13). Zdecydowaną większość wszystkich
wyznawców katolicyzmu w Petersburgu stanowili Polacy.
W 1881 roku liczba katolików w stolicy wynosiła 28 000,
w tym Polaków było blisko 17 000 (pozostali to Rosjanie,
Ukraińcy, Białorusini, Niemcy, Francuzi, Litwini, Włosi
oraz Czesi, Portugalczycy i inni). Polskie parafie, które
liczyły nawet po kilkanaście tysięcy wiernych, były znaczącymi centrami życia społecznego diaspory polskiej.
Nieodłączną częścią życia religijnego Petersburga były
cmentarze. Na obszarze miasta znajdowało się 25 cmentarzy, w tym pięć nieprawosławnych. Głównym cmentarzem
katolickim Petersburga był cmentarz Wyborski, na którym
pochowano około 40 000 osób. Polaków grzebano także na
cmentarzach prawosławnych oraz protestanckich (il. 14).
(tabela 4)
Polacy w Piotrogrodzie-Leningradzie
w latach 1917–1991
W porównaniu z okresem przedrewolucyjnym w latach
istnienia Związku Radzieckiego odsetek nie-Rosjan
w mieście wyraźnie spadł: z 18% w roku 1910 do 10%
w roku 1989. Ważne zmiany w strukturze ludnościowej
nastąpiły w latach 1916–1920. Pierwsza wojna światowa,
dwie rewolucje i wojna domowa zdynamizowały procesy
migracyjne, wpływając na wyludnienie miasta. Po przewrocie bolszewickim Piotrogród-Leningrad co prawda
nadal był największym skupiskiem miejskim diaspory
Bartłomiej Garczyk

1869

Religie

1897

liczba

%

tys.

%

Prawosławni

515 428

77,25

1 078 097

85,23

Muzułmanie

1 707

0,26

4 926

0,39

Katolicy

18 885

2,83

53 588

4,24

Protestanci

73 858

11,07

100,993

7,98

5 027

0,75

16 944

1,34

Katolicy ormiańscy

Brak danych

–

0,879

0,07

Buddyści

Brak danych

–

0,075

0,01

Pozostałe konfesje

52 295

7,84

9 378

0,74

Ogółem

667 200

100

1 264 880

100

Wyznawcy judaizmu

Tabela 4. Struktura wyznaniowa
Petersburga w latach 1869 i 1897
Źródło: opracowanie własne na
podstawie: B. Михневич, Петербург
весь на ладони, СПб 1874 [reprint:
Москва 2003]; Ю. A. Поляков,
Население России в XX веке.
Исторические очерки,t. 1:
1900–1939 гг., Москва 2000;
P. Eberhardt, Geografia ludności
Rosji, Warszawa 2002; Первая
Всеобщая перепись населения
Российской Империи 1897 г.
(spisyludnościdostępnenawww.
demoscope.ruiwww.gks.ru).
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polskiej w ZSRR, jednak niewątpliwie stracił pozycję centrum politycznego i kulturalnego na rzecz polskiej socjalistycznej autonomii narodowościowej w Polskich Rejonach
Narodowych im. Feliksa Dzierżyńskiego i Juliana Marchlewskiego (tzw. Dzierżyńszczyźnie i Marchlewszczyźnie). Po rewolucji wśród najliczniejszych diaspor byli Żydzi,
wzrosła też liczba Ukraińców, Białorusinów i Tatarów. Systematycznie spadała natomiast liczba Polaków i innych
narodowości, których rodzime ośrodki narodowe znalazły się poza granicami ZSRR (m.in. Niemców i Finów).
Zmniejszenie liczby Polaków wiązało się przede wszystkim z powstaniem suwerennego państwa polskiego i repatriacją Polaków z obszaru Rosji Radzieckiej. Po 1918 roku
Piotrogród opuścił znaczny odsetek osób legitymizujących się wyższym wykształceniem, w mieście pozostał
natomiast proletariat oraz inteligencja „zaangażowana” –
polscy działacze rewolucyjni i polityczni, sympatyzujący
z ruchem robotniczym i sprzyjający rodzącej się rzeczywistości bolszewickiej. Według danych pierwszego porewolucyjnego spisu z 1926 roku Leningrad zamieszkiwało
1 609 000 mieszkańców. Liczba ludności polskiej spadła
z 65 000 w roku 1910 do 34 000 (2,1%). Kolejny spis odbył
się w 1937 roku w okresie represji stalinowskich. Ogólna
liczba mieszkańców wynosiła wówczas 2 826 000 osób,
w tym Polaków było 31 200 (1,1%). W 1939 roku odbył się
trzeci (oficjalnie drugi) radziecki spis powszechny. Mimo
że wielu autorów kwestionuje jego wartość naukową, spis
bowiem sfałszowano, a jego dane prawdopodobnie zostały
Bartłomiej Garczyk

Narodowość

1926

1937

1939

tys.

%

tys.

%

tys.

%

1386,9

86,15

2435,5

86,2

2776,0

87,0

Białorusini

14,6

0,9

26,3

0,93

32,4

1,0

Ukraińcy

10,8

0,7

37,8

1,33

54,7

1,7

Żydzi

84,5

5,3

185,2

6,55

201,5

6,3

Estończycy

15,8

1,0

16,9

0,6

15,2

0,5

Łotysze

12,9

0,8

12,3

0,44

Brak danych

Brak danych

Finowie

6,7

0,4

8,7

0,3

7,9

0,2

Polacy

34,0

2,1

31,2

1,1

20,6

0,6

Niemcy

16,9

1,0

16,8

0,6

10,1

0,3

Tatarzy

7,3

0,5

26,6

0,94

31,5

1,0

Pozostałe grupy

13,5

0,8

28,8

1,01

62,1

1,9

1 609,8

100,0

2 826,1

100,0

3191,3

100,0

Rosjanie

Razem

Tabela 5. Struktura narodowościowa Piotrogrodu-Leningradu
w latach 1926–1939
Źródło: opracowanie własne
na podstawie: T. M. Смирнова,
Национальность – питеркие.
Национальные меньшинства
Петербурга и Ленинградской
области в XX веке, СПб 2002.
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zawyżone, to zgodnie z oficjalnymi informacjami liczba
ludności polskiej w Leningradzie wynosiła blisko 20 000
osób (0,6%). (tabela 5)
Pierwszy powojenny spis ludności odbył się
w 1959 roku. Odzwierciedlił on straty demograficzne
Leningradu poniesione w wyniku tragicznych wydarzeń
związanych z agresją hitlerowską i blokadą. Na ogólną
liczbę 3 340 000 osób w mieście żyło blisko 12 000 Polaków.
W kolejnych dziesięcioleciach diaspora polska poważnie
się zmniejszyła wskutek wysokiego stopnia asymilacji.
Według danych ostatniego spisu z czasów radzieckich
(1989) w blisko pięciomilionowym Leningradzie żyło 8 000
Polaków. Nadal zamieszkiwali oni obszar obwodu leningradzkiego w liczbie 1 028 osób. (tabela 6)
Upadek caratu i zdobycie władzy przez bolszewików
zdecydowanie wpłynęły na życie pozostałych nad Newą
Polaków. Proklamowana w 1923 roku polityka „zakorzeniania” (korienizacja) miała na celu umożliwienie przedstawicielom mniejszości narodowych objęcie stanowisk
w administracji państwowej, strukturach partyjnych
oraz instytucjach społecznych i kulturalnych. Na gruncie piotrogrodzkim zaowocowała niespotykanym dotąd
ożywieniem całokształtu życia kulturalnego diaspor
narodowych. Polacy mieli szkoły z językiem polskim,
biblioteki, prasę, proletariackie kluby i domy kultury,
w których prowadzono aktywną działalność polityczno-oświatową. W Piotrogrodzie krótko wydawano polskie czasopisma. Należy pamiętać, że rozwój kulturalny
Bartłomiej Garczyk

Narodowość

1959

1970

1989

tys.

%

tys.

%

tys.

%

2 968,0

88,9

3 549,0

89

4 448,9

89,1

Białorusini

47,3

1,4

64,6

1,6

93,6

1,9

Ukraińcy

68,7

2,1

98,1

2,5

151,0

3

168,7

5,1

162,9

4,1

106,1

2,1

Estończycy

7,4

0,2

6,9

0,2

5,0

0,1

Łotysze

4,6

0,1

4,3

0,1

3,4

0,1

Finowie

3,1

0,1

4,4

0,1

5,5

0,1

Polacy

11,7

0,4

10,9

0,3

8,0

0,2

Niemcy

–

–

–

–

3,6

0,1

Tatarzy

27,3

0,8

33,1

0,8

44,0

0,9

Pozostałe grupy

33,2

0,9

52,8

1,3

121,6

2,4

3 340,0

100

3 987,0

100,0

4 990,7

100,0

Rosjanie

Żydzi

Razem

Tabela 6. Struktura narodowościowa
Leningradu w latach 1959–1989
Źródło: opracowanie własne
na podstawie: Н. В. Юхнёва,
Многонациональный город
в советское и постсоветское
время, [w:]Многонациональный
Петербург. История. Религии.
Народы, СПб 2002; Всесоюзная
перепись населения 1989 г.
(spisy ludności dostępne na
www.demoscope.ru i www.gks.ru).
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mniejszości polskiej miał charakter względny. Dyktatura
bolszewicka nie tolerowała żadnego pluralizmu, rozwój
mógł więc następować jedynie w ściśle określonych
ramach ideologicznych. „Leninowska polityka narodowościowa” uległa zmianie w drugiej połowie lat trzydziestych. Totalitaryzm, a wraz z nim postępująca skrajna
ideologizacja, centralizacja i unifikacja życia społecznego
brutalnie odcisnęły się na życiu polskiej mniejszości
Leningradu. W krótkim czasie zlikwidowano całe życie
kulturalne diaspory. Tragicznym okresem w historii
leningradzkich Polaków były złowieszcze lata 1937 i 1938.
Usankcjonowany terror uderzył jednakowo w całą polską kolonię: represjom podlegali pracownicy polskich
instytucji kulturalnych i ich rodziny, osoby utrzymujące
kontakty z polskim konsulatem w Leningradzie, ludność
chłopska obwodu leningradzkiego, robotnicy leningradzkich zakładów przemysłowych, pracownicy kolei oraz
funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa NKWD.
Terror uderzył również w życie religijne miasta.
W okresie między 1917 a 1941 rokiem dokonano likwidacji
praktycznie całej struktury kościelnej wszystkich wyznań
i obrządków oraz fizycznej eliminacji duchowieństwa.
Z istniejących w mieście 14 kościołów i 17 kaplic katolickich, w roku 1938 czynny został zaledwie jeden kościół.
Zbezczeszczono i zlikwidowano również główny cmentarz katolicki. Oficjalne życie religijne Polaków przestało
istnieć, choć nadal obowiązywała konstytucyjna wolność
sumienia.

Po drugiej wojnie światowej niewielka liczebnie diaspora leningradzka nie miała pełnej swobody wyrażania
swojej tożsamości i kultury narodowej. Wiele rodzin
uległo akulturacji i językowej asymilacji, której towarzyszyła wszechobecna sowietyzacja. Stalinizm nie zdołał
jednak zatrzeć polskości. Odradzanie się mniejszości
narodowych rozpoczęło się w latach osiemdziesiątych
wraz z pierestrojką. Dzięki zapoczątkowanej przez Michaiła Gorbaczowa liberalizacji i zmianom w prawodawstwie
Federacji Rosyjskiej nastąpił renesans narodowych instytucji oświatowych, kulturalnych i społecznych zarówno
świeckich, jak i konfesyjnych, trwający z różną dynamiką
do dzisiaj. Początkowo do 1987 roku działalność polskiej
diaspory miała charakter nieformalny i w zasadzie była
nielegalna. W latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych
i osiemdziesiątych spotkania odbywano jedynie sporadycznie „w wąskim” gronie. Do Leningradu przyjeżdżali
w ramach różnego rodzaju wymian studenci, inżynierowie
i oficerowie. Część z tych osób osiedlała się na dłużej. Jednak fakt ten nie pociągał jeszcze za sobą instytucjonalnego
wznowienia życia kulturalnego nadnewskich Polaków.
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Diaspora petersburska po 1991 roku
Kolejna zmiana struktury demograficznej i narodowościowej miasta nastąpiła po upadku Związku Radzieckiego
i powstaniu nowych niepodległych państw. Przyczyny
natury politycznej i gospodarczej silnie wpłynęły na
13

migracje ludności pomiędzy byłymi republikami związkowymi. Z jednej strony Leningrad opuścił znaczny odsetek między innymi ludności fińskiej, łotewskiej, estońskiej,
litewskiej, ukraińskiej, białoruskiej, żydowskiej i tatarskiej,
z drugiej nastąpił napływ ludności kaukaskiej i obywateli
z byłych republik azjatyckich. Zgodnie z najnowszymi
danymi powszechnego spisu ludności z 2010 roku Petersburg zamieszkuje niespełna 5 000 000 osób, w tym blisko
4 000 000 Rosjan. Wzrosła etniczna różnorodność miasta.
Wśród największych grup narodowościowych są obecnie między innymi Ukraińcy, Białorusini, Tatarzy, Żydzi,
Ormianie i Uzbecy. W porównaniu z czasami radzieckimi
spadła liczba Polaków i zgodnie z oficjalnymi statystykami wynosi dziś 2647 osób (w tym 1001 mężczyzn i 1646
kobiet). Warto podkreślić, że w porównaniu z pierwszym
po upadku ZSRR spisem ludności z 2002 roku w ciągu
zaledwie osiem ośmiu lat liczba Polaków zmniejszyła się
o blisko 2 000 osób. Z kolei w porównaniu z 1989 rokiem
jest to spadek aż o blisko 5 300 osób! Wydaje się, że statystyki są zaniżone i nie oddają rzeczywistej liczby ludności polskiej. Nie można zatem uznawać oficjalnych
danych za w pełni miarodajne. Przyznanie się do polskości i odważne manifestowanie tożsamości narodowej
z różnych względów mogło być dla wielu osób polskiego
pochodzenia łatwiejsze na fali Gorbaczowowskiej pierestrojki w roku 1989 niż dzisiaj. (tabela 7)
Interesująca jest współczesna struktura społeczno-zawodowa petersburskiej Polonii. Po drugiej wojnie
Bartłomiej Garczyk

2002

Narodowość

2010

tys.

%

tys.

%

3 949 623

84,7

3 908 753

80,1

Białorusini

54 484

1,2

38 136

0,8

Ukraińcy

87 119

1,9

64 446

1,3

Żydzi

36 570

0,78

24 132

0,5

Estończycy

2 266

0,05

1 534

0,03

Łotysze

1 705

0,03

1 291

0,02

Finowie

3 980

0,08

2 559

0,06

Polacy

4 451

0,09

2 647

0,06

Niemcy

3 868

0,08

2 849

0,06

Tatarzy

35 553

0,76

30 857

0,63

481 600

10,33

802 362

16,44

4 661 219

100

4 879 566

100

Rosjanie

Pozostałe grupy
Razem

Tabela 7. Struktura narodowościowa
Petersburga w latach 2002–2010
Źródło: opracowanie własne na
podstawie: Всероссийская перепись
населения 2002 г., Всероссийская
перепись населения 2010 г.
(spisy ludności dostępne na
www.demoscope.ru i www.gks.ru).
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światowej wzrosło tempo procesów urbanizacyjnych,
a zakrojona na szeroką skalę industrializacja wpłynęła
na szybki rozwój miasta. Leningrad stał się jednym z najważniejszych ośrodków przemysłowych kraju, zachowując
status ważnego centrum naukowego i kulturalnego. Upadek ZSRR przyniósł kolejne jakościowe zmiany w życiu społeczno-gospodarczym miasta, których konsekwencją były
dalsze przeobrażenia w strukturze społecznej i zawodowej
jego mieszkańców. Niestety trudno dziś o precyzyjne
i wymierne ustalenia dotyczące diaspory polskiej. Brakuje
szczegółowych badań socjologicznych, ale nawet dysponując skąpymi informacjami można założyć, że znaczna część
ludności polskiej jest reprezentowana przez osoby z wyższym wykształceniem (ok. 70–80%). Odsetek Polaków
z wykształceniem podstawowym i średnim jest niewysoki
(20–30%). Polacy reprezentują szerokie spektrum zatrudnienia – od zawodów zaufania społecznego, poprzez funkcje administracyjne, po środowiska twórcze i prywatny
biznes. Tradycyjnie wśród petersburskich Polaków jest
wielu lekarzy (chirurdzy, kardiolodzy, onkolodzy i interniści), prawników, nauczycieli, wykładowców akademickich
i naukowców, inżynierów, nielicznie reprezentowani są
drobni przedsiębiorcy. Można uznać, że wysoki poziom
wykształcenia jest cechą charakterystyczną wszystkich
pokoleń Polaków carskiego i współczesnego Petersburga.
Jednym z największych wyzwań stojących przed diasporą
polską jest niewielki przyrost naturalny oraz zmniejszająca
się znajomość języka polskiego.

Instytucjonalne odrodzenie Polonii petersburskiej,
podobnie jak w przypadku innych petersburskich diaspor, nastąpiło dopiero w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Inicjowano wówczas nieoficjalne
formy działalności, takie jak kółka spotkań, na których
poruszano problemy polskiego języka i kultury. Z czasem
zaczęto tworzyć stowarzyszenia, związki i kluby. Zaczęła
się odradzać prasa narodowa, wydawnictwa i szkolnictwo, a petersburscy Polacy, mimo niewielkiej liczebności,
odważniej zaczęli manifestować własną tradycję i kulturę
poprzez chociażby celebrację świąt religijnych. Dzisiaj
w Petersburgu funkcjonują trzy organizacje społeczne,
chóry i zespoły artystyczne, ukazują się dwie gazety oraz
wydawnictwa o charakterze nieperiodycznym, działają
także polskie szkoły. Odrodzeniu polskości nad Newą
sprzyja wsparcie Konsulatu Generalnego RP i Instytutu Polskiego, a także aktywność wielu osób, działaczy
polonijnych.
Ważnym miejscem w życiu odradzającej się polskiej diaspory są parafie i kościoły. Jak już wspomniałem,
w latach stalinizmu likwidacji uległa niemalże cała struktura kościelna miasta. Wiele przedrewolucyjnych świątyń
nie zachowało się, inne zostały przebudowane dla celów
niereligijnych. Skomplikowany proces restytucji i zwrotu
świątyń rzymskokatolickich rozpoczął się w latach dziewięćdziesiątych. W jego wyniku rozpoczęto restaurację
parafii i wspólnot oraz rekonstrukcję i przywracanie
pierwotnego przeznaczenia zdewastowanych budowli
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sakralnych. Dzisiaj na obszarze miasta, z istniejących
przed rewolucją blisko 800 świątyń i kaplic wszystkich
wyznań, jest zaledwie około 200, w tym pięć kościołów
katolickich. Pomimo zauważalnego renesansu polskości
jej przejawy i formy charakteryzują się nierzadko efemerycznością. Nie wszystkie powstałe po 1991 roku instytucje przetrwały do dzisiaj. Objawy kryzysu nie ominęły
również petersburskiej Polonii, w której łonie nastąpiły
tarcia, a następnie rozłam. Mimo wszystko ruch polonijny
trwa, pozwalając żywić nadzieję na dalsze kultywowanie
i rozkwit kultury polskiej nad Newą.
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Cudzoziemskie opisy Rosji, które pojawiły się w XVIII wieku,
znacząco różnią się od tekstów pisanych wcześniej. Zmienił
się ich ton, tak jak zmieniła się sama Rosja. Teraz późniejsi
autorzy przybywali do Petersburga – miasta europejskiego,
a nie do egzotycznie wyglądającej Moskwy. Cudzoziemcy
przyjeżdżający do nowej stolicy znajdowali tu więcej wspólnego z tym, co widzieli w innych krajach europejskich, trafiali na społeczność, której coraz bliższe były obowiązujące
w całej Europie obyczaje i zachowania. Zdecydowanie
mniej uwagi poświęcali niezrozumiałym dla nich osobliwościom lokalnym, na których skupiali się wcześniej. Nie
wypowiadali się również o rosyjskim modelu sprawowania władzy. O ile wcześniej kreślono rozmaite plany ucywilizowania Rosji i zastąpienia prawosławia katolicyzmem,
o tyle teraz przyjmowano istniejące status quo i z przyjemnością akcentowano przede wszystkim nowości charakterystyczne dla życia kraju. Chociaż wciąż nie brakowało
opinii skrajnych, to jednak wielu autorów powstrzymywało

się od ich formułowania i poprzestawało na pozbawionych
ocen relacjach. Postawę taką warunkował nowy układ sił
w Europie, w którym Rosja zajmowała zupełnie inne niż
wcześniej miejsce. Prawdopodobnie oddziaływał również
tolerancyjny duch Oświecenia łagodzący postrzeganie różnego rodzaju różnic, w tym religijnych.
Polskie teksty związane z Rosją, zachowując – jak
wcześniej – cechy wspólne z utworami innych autorów
obcych, nabrały własnej specyfiki. Dawały świadectwo
istotnych przemian, jakie zaszły w rosyjsko-polskich stosunkach politycznych i militarnych po zawarciu pokoju
wieczystego z 1686 roku i w epoce Piotra I. Właśnie od tego
już czasu wyraźnie widać rosnący z latami wpływ Rosji
na sprawy Polski, aż po jej aktywny udział w stopniowym
rozbiorze polsko-litewskiego państwa, dokonanym pod
koniec XVIII stulecia.
Polacy przybywający do Rosji w XVIII wieku byli
różni, tak jak i powody ich przyjazdu, dlatego też w swych
relacjach każdy inaczej przedstawiał to, co widział. O ile
ludzie z innych krajów europejskich przyjeżdżali głównie
w interesach (dyplomatycznych, wojskowych czy handlowych), w poszukiwaniu dobrze płatnej pracy albo
z ciekawości i chęci poznania, jak na przykład Holender
Cornelis de Bruijn, o tyle Polacy przyjeżdżali nie tylko na
misje dyplomatyczne albo w sprawach osobistych, ale też
często wbrew własnej woli.
W Twierdzy Pietropawłowskiej spędził niemal dwa
lata Julian Ursyn Niemcewicz, wybitny polski działacz
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polityczny, poeta i dramatopisarz, skazany – podobnie
jak inni znajdujący się tam Polacy – za udział w powstaniu 1794 roku. Nie udało mu się zwiedzić Petersburga.
Po wyjściu z więzienia adiutant Tadeusza Kościuszki
pisał w swoich pamiętnikach: „Nie miałem ochoty ani
czasu oglądać ciekawych rzeczy”1. Odwiedził jedynie
Skarbiec w Pałacu Zimowym, dokąd po uwolnieniu ciągle
go zapraszano, i skomentował jego zbiory: „Jakaż różnica
w porównaniu ze skarbcem króla saksońskiego, zwanym
Grünes Gewölbe”2. Towarzysz Kościuszki odniósł się do
carskich skarbów lekceważąco – ale trzeba przyznać, że
w porównaniu z drezdeńską kolekcją mogły wypaść gorzej,
bo zbiory spod „zielonego sklepienia” były naprawdę
wspaniałe.
Niemcewicz wraz z Kościuszką jeszcze w drodze do
Twierdzy Pietropawłowskiej trafili do Carskiego Sioła:
„Tyleśmy tylko widzieli Carskiego-Sioła, ile go przez okno
austerji widzieć można było: jakiś łęk tryumfalny poświęcony faworytowi Orłowowi za to, że w czasie panującego
w Moskwie powietrza, on drogie dni swoje narażał, jeżdżąc od carowej do miasta tego”. „Niedaleko jest wioska
Sofijskoj – ciągnął Niemcewicz – gdzie caryca kazała
prowadzić wielkie doświadczenia w pracy z glebą”3. Tymi
słowami Niemcewicz opisał „Sofiję” – idealne miasto
zbudowane przez Charlesa Camerona. Obok Andriej
A. Samborskij otworzył szkołę rolniczą, gdzie testowano
nowe metody agronomiczne. Z tekstu wynika, że instytucja ta znana była w Polsce.
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Jako człowiek epoki oświecenia Niemcewicz był
żarliwym wielbicielem ogrodów, dlatego też musiał być
wyjątkowo zły i rozczarowany, że nie zobaczył słynnych
parków carskosielskich. Nie wspomniał o udziale Katarzyny II w ich powstaniu, skomentował tylko sarkastycznie
styl ogrodowego życia władczyni w tym „moskiewskim
Wersalu”: „Katarzyna II zawsze tu zjeżdżała w czerwcu,
a porzucała w sierpniu. Tu to ona blask korony zdejmuje
i chce uchodzić za prostą, poczciwą, wiejską szlachciankę.
Z tem wszystkiem, ze swoim dużym, słomianym kapeluszem, w czarnej kitajkowej mantylce, z parasolem w ręku
dobra ta gospodyni szlachcianka spokojnie wydaje sobie
rozkazy na zabicie męża, cara Iwana, Elżbiety Tarrakanow,
wszystkich, co jej na przeszkodzie stawali; stąd wyprawiła
do Syberji krocie tysięcy Polaków i tylu swoich. […] rozkazy
konfiskacji, banicji i chłosty podpisuje w swoim zwyczajnym białym kapeluszu, jedwabnej salopce, z laseczką
i parasolką pośród kapusty i marchwi”4.
Niemcewicz nie szczędził Rosji i Rosjanom ostrych
słów, rozrzuconych na stronicach jego pamiętników
(podobne komentarze, czasem obszerne, można znaleźć
również w polskich tekstach niezwiązanych bezpośrednio z pobytem w Rosji i dlatego często najbardziej
swobodnych). Na taką szczerość nie pozwalali sobie ci
Polacy, którzy bywali tu w misjach dyplomatycznych
albo byli materialnie zależni od władz. Od początku
XVIII wieku z relacji Polaków odwiedzających Rosję lub
związanych z nią w inny sposób znika swoboda opinii,
Osiemnastowieczny Petersburg oczami Polaków
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tak charakterystyczna dla stylu ich poprzedników – np.
Bernarda Leopolda Franciszka Tannera, Czecha z Pragi,
który zostawił po sobie dzieło zatytułowane Legato
Polono-Lithuanica in Moscoviam Potentissimi Poloniae Regis ac Reipublicae mandato et consensu A. 1678
feliciter suscepta, wydane w Norymberdze w 1689 roku,
w którym wyrażał wspólny z polskim pogląd na ówczesną sytuację.
W XVIII wieku nie było też dzieł zawierających spostrzeżenia tak celne jak Historia wojny moskiewskiej
(1602–1612) Mikołaja Marchockiego, autora o nietuzinkowej osobowości, otwartego na nowe wrażenia. Szczególną
wartość ma opis nie tylko wydarzeń okresu Smuty, lecz
także stosunków Rosjan i Polaków obserwowanych na
przykładzie konkretnych postaci, jak również poprzez pryzmat doświadczeń osobistych5. Wszystko to zanotowane
zostało dla własnego użytku, na pamiątkę, w odróżnieniu
od niezwykle wnikliwego Diariusza (1594–1621) Litwina
Samuela Maskiewicza. Choć autor przez długie lata pisał
go dla siebie, brał jednak pod uwagę możliwość późniejszej
lektury innych osób. „A komu się co w gawędzie mojej
nie spodoba – uprzedzał potencjalnego czytelnika w motcie – niech nie ma do mnie żalu: O sobie śpiewam, / Sam
się tym pocieszam”6. Były to dzieła innej epoki – innej
zarówno kulturowo, jak i politycznie. Barokowe w formie,
w treści odwoływały się do czasów, kiedy toczyły się
jeszcze rosyjsko-polskie konflikty zbrojne zakończone
porażką Polaków.

Bezpośrednio z Petersburgiem związane są trzy teksty powstałe z całkiem różnych przyczyn: Petersburg
w roku 1720 według opisu Polaka7, Diariusz drogi z Wilna
do Petersburga JWJMci Pana Sapiehi starosty bobrujskiego,
a teraz feltmarszałka wojsk rosyjskich i kontynuacji rezydencji w Petersburgu (1726)8 i zapiski Stanisława Augusta, wysyłane z Petersburga do Warszawy w okresie od
lutego 1797 do lutego 1798 roku9. Pozwalają one zrozumieć,
jak zmieniał się wizerunek Petersburga w świadomości
Polaków, a także jak ewoluowało samo miasto w ciągu
XVIII wieku.
Petersburg w roku 1720 napisał członek poselstwa
hetmana polnego Stanisława Chomętowskiego. Autorem
był prawdopodobnie sekretarz poselstwa Michał Puzyna,
chociaż nie wszyscy zgadzają się z tym przypuszczeniem.
Poselstwo przybyło do Piotra I w celu przeprowadzenia
rozmów na temat Kurlandii, gdzie Rosja wciąż zwiększała
swoje wpływy, naruszając w ten sposób interesy Polski. Petersburg w roku 1720 należy umieścić obok innych
tekstów powstałych mniej więcej w tym samym czasie.
W 1721 roku rezydent hanowerski Friedrich Christian
Weber, mieszkający w Rosji do roku 1719, opublikował
dzieło Das Veränderte Russland (1721) – najważniejszy
z cudzoziemskich tekstów epoki Piotra I, który przysłużył
się ugruntowaniu wyobrażenia o Rosji jako efekcie działań
cara-reformatora i o Petersburgu jako „cudzie świata”.
Bardzo ważnym źródłem wiedzy o epoce Piotra I jest też
obszerne dzieło holsztyńskiego kamerjunkra Friedricha
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Wilhelma von Bergholtza Tagebuch, welches der grossfür- tradycją jak wmuszanie alkoholu. „Pić u wiceadmirała
stliche Oberkammerherr […] als holsteinischer Kammerjun- [cara] należało dużo!” – to jedyna emocjonalna reakcja
obok mnóstwa suchych informacji. Samo jednak powtaker von 1721 bis 1725 in Russland geführet hat, szczegółowo
opisujące najważniejsze wydarzenia, których autor był
rzanie tych informacji pozwala przypuszczać, że autor
świadkiem i uczestnikiem – sprawy państwowe i spo- nie przypadkiem relacjonował, jak to o ósmej rano na
łeczne, życie prywatne Petersburga, architekturę i ogrody
statku podawano wódkę i wino (wprawdzie „dzień był
tamtej epoki.
mglisty i wietrzny”) albo jak przy zwiedzaniu Strielny na
Wszystko, co Puzyna zawarł w swoim niewielkim tek- każdej z dwunastu alej, odchodzących od niewielkiego
ście, relacjonując jedynie to, co zobaczył od marca do lipca
okrągłego placu, wszyscy „musieli wypić po kieliszku
1720 roku, ma szczególną wartość. Z politycznego punktu
wina i po kuflu piwa”; było tego dosyć, bo w ślad za gośćmi
widzenia misja Chomętowskiego nie przyniosła większych „wożono piwniczkę”. Polak zanotował też, że za gośćmi
skutków – Piotr I pozostał wierny swojej linii politycznej. w Ogrodzie Letnim podczas imienin Piotra noszono
Przyjął jednak poselstwo ze wszystkimi należnymi hono- cebrzyk wódki. Nie tylko poseł, lecz także „damy wraz
rami i wielokrotnie zapraszał polskich wysłanników do
z jej miłością panią żoną posła musiały pić”, ponieważ „jej
uczestniczenia w swoich podróżach i audiencjach (wcześniej
carska miłość” piła wódkę.
procedura przyjmowania poselstw polskich w Moskwie –
Goście mieli zaszczyt uczestniczyć w uroczystopodobnie jak rosyjskich w Warszawie – była niezwykle
ści fundowania pałacu w Strielnie, która początkowo
skomplikowana; szczególnie barwnie opisał to Tanner). miała odgrywać rolę „rosyjskiego Wersalu”: „Pierwszy
Z tego właśnie powodu opis pobytu w Petersburgu posel- kamień położył sam jego carska miłość, drugi – pan poseł,
stwa Chomętowskiego, niezawierający żadnych informacji
a i my tam obecni położyliśmy kamienie. Potem jego
o pertraktacjach, nie wzbudza zbytniego zainteresowania
carska miłość pił za szybkie zakończenie budowy”. Pałac
historyków badających stosunki rosyjsko-polskie, jest za
zaczęto budować według projektu Nicoli Michettiego
to wykorzystywany przez badaczy historii Petersburga. w 1720 roku, a udział Polaków w uroczystościach uznać
Mniejsze znaczenie ma to dzieło dla kształtowania
należy za dowód szczególnej uprzejmości, jaką car uznał
się wizerunku Rosjan w oczach Polaków, ponieważ autor, za stosowne im okazać.
z zainteresowaniem opisujący petersburskie przemiany
Piotr I przywiązywał wielką wagę do tego, co
i osiągnięcia, starannie unikał formułowania jakich- w Europie pisze się i myśli o Rosji. Z tego powodu włakolwiek samodzielnych ocen, nawet w związku z taką śnie zamawiał u cudzoziemców poświęcone jej dzieła,
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do których należą między innymi dwa pierwsze opisy
Petersburga oraz ryciny z widokami miasta, które ofiarowano także członkom polskiego poselstwa. Car pragnął pokazać im potęgę i nowoczesność Rosji. Polski
autor pisze, że szwedzkiego posła „car wszędzie woził ze
sobą […] morzem i lądem, pokazując mu swoje twierdze,
zbudowane nad morzem i na morzu, a także stojącą na
Kronsztadzie flotę”, a przy tym komentował: „Twój pan
to biedak i niepotrzebnie marnuje pieniądze na szpiegów.
Teraz sam widzisz, co mam. Wy w swoich twierdzach
zawiązujecie oczy moim posłom, kiedy do was przyjeżdżają; ja otwarcie pokazuję, co mam, i nie wstydzę się
ani swoich twierdz, ani floty”.
Polakom pokazano więc wszystko co najlepsze:
Peterhof, Oranienbaum oraz inne pałace i parki. Goście
zwiedzili gmach Senatu i Kolegium, Anatomię, czyli
Kunstkamerę. Autora zachwyciła mieszcząca się w niej
biblioteka z książkami nowymi i starymi, a także ze starożytnymi rękopisami. Posłowie obejrzeli też Admiralicję
i jej liczne wydziały, poczynając od stoczni, kończąc na
medycznym, gdzie przygotowywano lekarstwa na wypadek wojny; odwiedzili bibliotekę z książkami poświęconymi tematyce żeglarskiej i zobaczyli nowe fabryki:
płótna, z działem produkcji krochmalu i bielarnią, dwa
stanowiska strzeleckie z armatami, cekhauz, czyli arsenał,
gdzie trzeba było „rozzuć się, żeby flekami nie skrzesać
ognia”. Pokazano im fortyfikacje Kronsztadu i okręty
bojowe. Wszystko to autor opisał, zawierając w niewielkim

objętościowo tekście mnóstwo szczegółów, których nie
znamy z innych źródeł.
„Ten, kto chciałby jak należy opisać miasto Petersburg,
powinien pojechać tam, zanim je założono, i zobaczyć, co
było w tym miejscu, gdzie teraz stoi ogromne murowane
miasto… W tym samym miejscu, jak się dowiedziałem,
stało kiedyś 15 chat zamieszkanych przez szwedzkich
rybaków” – tak zaczynał się polski opis (Weber podaje,
że „wówczas stały tam tylko dwie rybackie chaty”). Przytoczone słowa pozwalają prześledzić drogi rozpowszechniania coraz bardziej krytykowanego przez naukę mitu
o tym, że Petersburg zbudowano „w szczerym polu”. Oczywiście w roku 1720 zaczynał już nabierać cech miasta
europejskiego, różnego zarówno od rosyjskiej tradycji,
obecnej na etapie założycielskim, jak i od poprzedzającej
go szwedzko-fińskiej zabudowy brzegów Newy. Dlatego
też polski autor miał już materiał pozwalający skupić się
na tym, co nowe, cechujące ówczesny Petersburg. Nawet
on zauważył jednak „niepozorne chaty i wiatraki” i „dużo
zabudowy” w miejscu zrównanej z ziemią niewielkiej
twierdzy szwedzkiej, znajdującej się w miejscu, gdzie
stanął pierwszy dom Piotra. Ludzie przesiedlani do Petersburga z rozkazu cara zabierali nie tylko rodziny i majątek,
ale też pańszczyźnianych majstrów, którzy budowali dla
nich pierwsze domy. Tylko na temat terenu położonego
na Stronie Piotrogrodzkiej (Wyspie Petersburskiej) i rozbitego na duże parcele Polak pisał, że wszystko tutaj „już
wygląda jak miasto, są tam pałace, groble i duże budynki
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z oficynami i wszelkimi wygodami”. Właśnie tę część
przyszłego miasta często razem z Twierdzą Pietropawłowską nazywano Petersburgiem.
Weber pisał między innymi o ogrodach Mienszykowa,
po których chodzą gęsi, kaczki i kury, polski autor opowiadał jedynie o pięknych, jak się wyraził, parkach typu
francuskiego, z alejami i fontannami. Miał na uwadze
przede wszystkim Ogród Letni, opisał wiele jego istotnych szczegółów (il. 4–5). Zanotował też słowa Piotra:
„Jeśli przeżyję trzy lata, będę miał lepszy park niż król
Francji w Wersalu”. W odróżnieniu od innych władców,
którzy pragnęli kopii francuskiej rezydencji, car zamierzał stworzyć coś lepszego. Porównanie ogrodów Piotra z Wersalem, akcentowane w polskim utworze, stało
się motywem przewodnim w cudzoziemskich tekstach
XVIII wieku. Być może słowa rozpoczynające polski tekst
również wyszły od Piotra: „Teraz miasto jest już wielkie
i wciąż się rozbudowuje, i jeśli car jeszcze trochę pożyje,
stworzy metropolię”.
Polski autor odnotował charakterystyczną różnicę między prostymi manierami Piotra I, otwartością
w życiu codziennym – opisywaną zwykle w źródłach
z tego okresu – a jego majestatem podczas oficjalnej
ceremonii, jaką była pożegnalna wizyta polskich posłów.
Oto fragment, który zwykle nie przyciąga uwagi badaczy:
„Cara zastaliśmy siedzącego na tronie pod baldachimem
z jaskrawoczerwonego barchanu, kosztownie wyszywanym; na tronie był ten sam haft: orzeł z [monarszymi]
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regaliami i św. Piotr z kluczem. Car wstał i już nie siadał,
a jego miłość pan poseł pożegnał się z nim; dokument
wyjazdowy opieczętowano […]. Jego miłość pan podkanclerz zaprosił do całowania cara w rękę i jego miłość pan
poseł, a za nim sekretarz i my wszyscy całowaliśmy jego
rękę. Jest przy tym taki obyczaj, że podchodząc do carskiej
ręki, trzeba się trzykroć ukłonić, a kiedy się pocałuje –
jeszcze trzy razy, odchodząc. Po pożegnaniu ministrowie
odprowadzili jego miłość pana posła do samych schodów,
a inni – do samej barki. Podczas wyjścia strzelano z armat
w twierdzy, a jako znak do strzału puszczano najpierw
rakiety, bo twierdza stoi niedaleko senatu”.
Kolejny znany polski utwór o pobycie w Petersburgu
to spisany również przez anonimowego autora Diariusz
Jana Sapiehy, hetmana wielkiego litewskiego i starosty
bobrujskiego, pełen opisów nieustających przyjęć i uroczystości związanych z zaręczynami jego syna Piotra
Pawła z córką Mienszykowa, Marią. Ale Diariusz zawiera
też niepowtarzalne opisy Petersburga. Jego twórca neutralnie odnotowując zdarzenia, dawał wyraz skłonności
do formułowania ocen estetycznych. O Oranienbaumie
napisał, że to pałac „zbudowany wspaniale […], z różnymi
specjalnymi ozdobami i widokami wewnątrz i na zewnątrz,
z włoskimi ogrodami i rozmaitymi cudami” (il. 7). Pałac
Mon-Plesir również zasłużył na pochwałę „tak za architekturę, jak i za ozdoby, [wymagające] niemałych wydatków”.
Do ślubu nie doszło (Mienszykow postanowił wydać
córkę za jedenastoletniego cara Piotra II, który wstąpił na
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tron w maju 1727 roku). Po powrocie do Polski Piotr Paweł
Sapieha został stolnikiem wielkim litewskim i tytularnym wojewodą smoleńskim. Jego ojciec otrzymał jednak
od Katarzyny I tytuł generała-marszałka polnego armii
rosyjskiej (1726) i został generał-gubernatorem guberni
petersburskiej (1727) oraz kawalerem Orderu Świętego
Andrzeja Apostoła Pierwszego Powołania (marzec 1726).
Rok później wypadł z łask zaraz po upadku Mienszykowa.
Diariusz zawiera ciekawe szczegóły obyczajowe.
Można dowiedzieć się z niego o popularności poloneza:
„Po pierwszym francuskim tańcu zaręczonych poszły
następne, a potem też inni ich miłoście tańczyli różne
tańce. A jego książęca miłość szedł polskim tańcem
w pierwszej parze, a w drugiej jego miłość pan starosta
bobrujski, i tak uradowali jego miłość cara”. Sapieha przywiózł ze sobą muzyków (podobnie robili Polacy w XVII w.),
jego goście byli „uroczyście podejmowani przy cichej
muzyce wiolinistów”. Kiedy Sapieha potrzebował odpowiedniego stroju na ceremonię nadania mu tytułu generała-marszałka polnego, w przeddzień młody Mienszykow
„przysłał kupon pąsowego aksamitu na szatę francuską,
kupon gęsto tkanego złotogłowiu i złotą tkaninę z frędzlami na kamizelę; koszulę z koronkami i brylantowe spinki
do niej, a także złotą tabakierkę z dużym szlifowanym
szafirem na wieczku […]. Żeby zdążyć przygotować strój,
zwołali krawców na całą noc”. Diariusz mówi też o tym,
jak Polacy spędzali czas wolny od przyjęć: pewnego dnia
„rano i po obiedzie ich miłości, nie mając żadnej rozrywki,
Inessa I. Swirida

grali w karty”. Inny dzień był „pocztowy”, jak nazwał go
autor – każdy siedział „w swoim pokoju, a wieczorem
przybył specjalny goniec z Dąbrownej z pocztą od ich
miłości panów wielkiego marszałka i stolnika litewskiego”.
Goście często byli obecni na uroczystych nabożeństwach
prawosławnych.
W karty grano też u Mienszykowa, jednak „w ciągu
trzech godzin, spędzonych więcej na rozmowie niż na
kartach, wracali do siebie”. U jego książęcej miłości
goście „rozmawiali o sprawach – o uwolnieniu jego miłości p. sędziego ziemskiego Orszańskiego, znajdującego
się tu już od czterech lat w niewoli, jak niemało innych
Polaków, a także o awansach niektórych znajdujących się
w służbie oficerów”.
W lutym 1797 roku, zaraz po abdykacji, Stanisław
August po raz trzeci przyjechał do rosyjskiej stolicy. Ta
wizyta w Petersburgu na zaproszenie Pawła I zajmuje
szczególne miejsce w historii rosyjsko-polskich stosunków
kulturalnych. W ciągu roku, bo tyle zostało mu do śmierci
(luty 1798), król bezpośrednio uczestniczył w wydarzeniach rosyjskiego życia artystycznego i przygotowywał
codzienne biuletyny z ich opisem, w których wyrażał również swój stosunek do wydarzeń. W biuletynach Stanisław
August występuje jako były król, osoba prywatna, chociaż
Paweł I okazywał mu honory i przywrócił tytuł króla
(analogicznie Stanisław Leszczyński do końca życia cieszył
się swoim restytuowanym tytułem u Ludwika XV). Pozbawiony funkcji politycznych, Stanisław August występował
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w Petersburgu jako intelektualista, człowiek o szerokich
O miejscu, jakie w życiu Petersburga zajmował król
zainteresowaniach kulturalnych.
wygnaniec, dobitnie świadczą słowa pamiętnikarki Warwary Gołowiny: „Rola, jaką odgrywał w Petersburgu, nie
Król otrzymał znakomite wykształcenie i już podczas
musiała być męczącą dla człowieka jego umysłu i wrażlipierwszej wizyty w Petersburgu reprezentował polską
kulturę. Kultura ta, wówczas jeszcze pełna barokowo- wości. Żył na koszt dworu, mieszkał w cesarskich pałacach,
sarmackiego ducha, dzięki osobowości przyszłego króla
zimą – w Marmurowym, a latem w Kamiennostrowskim.
zaprezentowała się w postaci zeuropeizowanej i wyra- […] Urządzał u siebie wielkie przyjęcia, dlatego też śmierć
finowanej. Stanisław August w latach 1753–1754 odbył
jego była wielką stratą dla petersburskiego towarzystwa”10.
kształcącą podróż po Europie i dobrze poznał sztukę
Spod królewskiego pióra wychodził obraz Petersburga
europejską. Szczególną szkołę przeszedł w paryskim salo- świadczący o ogromnych przemianach, jakie dokonały
nie madame Marie Thérèse Rodet Geoffrin, która później
się tam od czasu nie tylko pierwszego polskiego opisania
pośredniczyła w jego kontaktach z artystami francuskimi. miasta przez Puzynę w roku 1720, ale też pierwszych
Podróż do Anglii w 1754 roku pozwoliła mu zapoznać się
wypraw młodego stolnika Poniatowskiego (1755–1756,
nie tylko z obyczajami, lecz także tamtejszymi ogrodami 1757–1758). Teraz Stanisław August mógł odwiedzić
i cieszącym się coraz większą popularnością stylem pejza- Akademię Nauk, w której poczet został przyjęty, Akadeżowym. Bardzo możliwe, że to właśnie od Poniatowskiego
mię Sztuk Pięknych, gdzie w jednej z sal do dzisiaj wisi
jego portret upamiętniający go jako mecenasa, Ermitaż,
Katarzyna II dowiedziała się zarówno o Szekspirze, jak
i o nowej tendencji w sztuce ogrodów, chociaż jej „planto- zmieniony przez Katarzynę II w galerię malarstwa, prymania” zaczęła się dopiero później. Nie można wykluczyć
watne galerie hrabiego Aleksandra Stroganowa (także
wpływu doskonale wykształconego Stanisława Augusta
jego zbiory eksponatów naturalnych), senatora Michaiła
na dopiero formujący się krąg zainteresowań kulturalnych
Sojmonowa, kanclerza Aleksieja Biezborodko (w Petersprzyszłej carycy, której zresztą współcześni odmawiali
burgu i Moskwie), manufaktury porcelany i luster, pracowdobrego smaku artystycznego.
nie malarzy malujących portrety króla – miniaturzysty
Biuletyny króla zawierają ważną informację o odwie- Augustina-Christiana Ritta i Élisabeth-Louise Vigéedzanych przez niego instytucjach kulturalnych i dają świa- -Lebrun, oraz pejzażysty Ludwiga Guttenbrunna. Nie
dectwo życia kulturalnego petersburskiej elity społecznej, przechodził obojętnie obok antykwariatów, gdzie wyszuco czyni je wyjątkowym źródłem historii rosyjsko-polskich
kiwał rzadkie przedmioty (w prezencie dla carycy Marii
stosunków kulturalnych oraz historii sztuki rosyjskiej. Fiodorowny kupił trójnóg wykonany na wzór znalezionego
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w Herkulanum). Symptomatyczne, że biuletyny Stanisława
Augusta, codziennie odsyłane do Warszawy, nie zdołały
mu tam zdobyć popularności ani autorytetu.
Charakter Poniatowskiego jako władcy i mecenasa
kultury doskonale wpisuje się w epokę Oświecenia.
Sztuka była jego namiętnością, której oddawał się do
końca życia. Możliwości i charakter mecenatu byłego
króla zależały od jego sytuacji politycznej i finansowej;
w szlacheckiej Rzeczypospolitej króla od dawna ograniczało w tym względzie prawo, a Stanisława Augusta
prywatnie jego gust. Pod wpływem Poniatowskiego
w polskiej sztuce pojawił się cały krąg klasycystycznych zjawisk w architekturze, zwany stylem Stanisława
Augusta, którego najpełniejszym wyrazem jest letnia
rezydencja w warszawskich Łazienkach.
Ostatni pobyt Stanisława Augusta w Petersburgu był
swego rodzaju misją kulturalną, która pozwoliła Rosjanom
wyrobić sobie zdanie na temat modelu człowieka oświeconego – nosiciela kultury polskiej. Na wszystkich etapach
stosunków rosyjsko-polskich to właśnie wysoka kultura

pozostawała głównym łączącym oba narody ogniwem,
pozwalając przezwyciężać negatywne stereotypy, wzrastające pod wpływem wydarzeń politycznych. Wspomniane
wyżej polskie teksty mogłyby odegrać właśnie taka rolę,
jednak poznało je tylko wąskie grono współczesnych ich
autorom, a ci, którzy je znali, rzadko umieli zwrócić uwagę
na ich najbardziej wartościowe strony.
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1. Generalny plan Petersburga z 1720 roku. Kraków,
Muzeum Czartoryskich
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2. Aleksiej Zubow, Panorama
Petersburga, 1716
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3. Piotr I i bogini mądrości Minerwa.
Rycina Josepha Wagnera według
obrazu Jacopo Amigoniego (po 1725)

↓ 4. Aleksiej Zubow, Widok Wyspy
Wasiljewskiej i tryumfalnego
wprowadzenia szwedzkich okrętów
do Petersburga po bitwie pod
Hanko 9 września 1714 roku, 1714
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5. Aleksiej Zubow, Letni
pałac Piotra I i Ogród Letni
w Petersburgu, 1716
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6. Grigorij Musikijskij, Portret
Aleksandra Mienszykowa, 1709–1710.
Petersburg, Państwowy Ermitaż
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7. Widok Wielkiego Pałacu w Oranienbaumie, 1756–1761. Rycina kolorowana
Filippa Wnukowa i Nikity Czełnakowa
według rysunku Michaiła Machajewa.
Petersburg, Państwowy Ermitaż
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8. Widok Newy między Admiralicją
a Akademią Nauk, 1753. Rycina
kolorowana Grigorija Kaczałowa
i Jefima Winogradowa według
rysunku Michaiła Machajewa.
Petersburg, Państwowy Ermitaż
↓ 9. Antonio Rinaldi, Pałac Marmurowy, 1768–1785. Fot. S. Jonow
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Życie społeczne i kulturalne
Polaków w Petersburgu
(XIX–XXI wiek)

Historia ściśle związała Rosję z Polską, a związki te były
wielorakie, często tragiczne, ale zostawiły głęboki ślad
w kulturze obu narodów. Przez ponad sto dwadzieścia
lat znaczna część polskich terenów wchodziła w skład
Imperium Rosyjskiego, Polacy zaś byli częścią zamieszkującej je ludności – szczególną, niespokojną, niepokorną,
ale odgrywającą istotną rolę w życiu społeczno-politycznym i kulturalnym. Los porozrzucał Polaków po wszystkich zakątkach państwa rosyjskiego. Ale istniało miasto,
które stało się dla nich magnesem, zmierzali do niego
świadomie i najczęściej w nim zostawali. Był to Petersburg – stolica Imperium i zarazem centrum polskości na
jego terytorium.
Pierwsi Polacy znaleźli się w Petersburgu już za czasów Piotra I, o petersburskiej Polonii możemy jednak
mówić dopiero od końca XVIII wieku. Pierwszy znaczący
napływ Polaków do miasta nad Newą przypadł na lata
trzydzieste XIX wieku. Najwcześniej zadomowiła się w nim

polska arystokracja. Dość przypomnieć ostatniego króla
Stanisława Augusta Poniatowskiego, braci Adama i Konstantego Czartoryskich, przedstawicieli rodów Potockich,
Mniszków i innych. W Petersburgu mieszkali znani polscy
twórcy: kompozytor Józef Kozłowski, malarze Aleksander Orłowski, Józef Oleszkiewicz, Walenty Wańkowicz,
pianistka Maria Szymanowska. Trzykrotnie przebywał
tu Adam Mickiewicz. Po stłumieniu powstania listopadowego w Petersburgu zaczęli osiedlać się liczni przedstawiciele średniej i drobnej szlachty, którzy w ojczystych
stronach nie mogli liczyć na karierę wojskową lub urzędniczą, natomiast na pozostałych ziemiach Imperium –
w „cesarstwie” – tak.
Klęska powstania styczniowego wywołała represje nie
tylko polityczne, lecz także kulturalne, w tym tak dotkliwe,
jak zniszczenie polskiego systemu szkolnictwa wyższego.
Od lat siedemdziesiątych XIX wieku bardzo wielu młodych
Polaków, którzy chcieli studiować, przybywało do Petersburga. Audytoria Uniwersytetu, Instytutu Inżynierów
Komunikacji, Instytutu Inżynierów Cywilnych, Instytutu
Technologicznego, Politechniki, Instytutu Leśnego z roku
na rok wypełniały się polskimi studentami. Po uzyskaniu
dyplomu wielu wracało do ojczyzny, ale część absolwentów
osiedlała się w Rosji albo w samym Petersburgu.
Nie może więc dziwić fakt, że liczba polskiej inteligencji w tym mieście była dość znaczna. Adwokaci, lekarze,
inżynierowie, malarze, rzeźbiarze, muzycy, pisarze, profesorowie, uczeni i wynalazcy – Stanisław Kierbedź, Stefan
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Drzewiecki, Edward Krassowski, Stanisław Ptaszycki, społeczność. Rodzina, kościół oraz własne towarzystwa
Jan Baudouin de Courtenay, Henryk Merczyng, Andrzej
dobroczynne i kulturalno-oświatowe tworzyły atmosferę,
Pszenicki, Leon Petrażycki. Miasto ozdabiali architekci
w której można było poczuć się Polakiem. Ale jednocześnie
Polacy – Marian Peretiatkowicz, Marian Lalewicz czy
nie była to społeczność zamknięta, izolująca się – przeStefan Kryczyński – by wymienić tylko najznamienitszych. ciwnie – stanowiła organiczną część wielonarodowego
W Petersburgu działali polscy kupcy i przemysłowcy, społeczeństwa petersburskiego. Wiele wydarzeń kultujak chociażby Stanisław Glezmer, Władysław Żukowski, ralnych polskiej diaspory cieszyło się nie tylko rozgłosem,
Ignacy Jasiukowicz, których przedsiębiorstwa były liczącą
ale też popularnością i niekłamanym zainteresowaniem
się częścią gospodarki Rosji. Okres dynamicznego roz- pozostałych jego mieszkańców.
woju kapitalizmu spowodował napływ ogromnych mas
Pierwsze polskie stowarzyszenia pojawiły się w Peterssiły roboczej: rzemieślników, specjalistów i robotników
burgu już w latach czterdziestych XIX wieku, np. Polskie
niewykwalifikowanych oraz biuralistów.
Koło Literackie oraz Towarzystwo Studentów Polskich
Szczególną grupę stanowili duchowni – Petersburg „Ogół”. W 1859 roku otwarto Polską Kuchnię Studencką,
był centrum katolicyzmu w Imperium Rosyjskim. Tutaj
w której młodzież z różnych uczelni zaczęła gromadzić
znajdowała się siedziba zwierzchnika rosyjskiego Kościoła
się na zebraniach, dyskusjach, imprezach towarzyskich.
katolickiego, działały katolickie seminarium i akademia. W ten sposób udało się obejść zakaz tworzenia ziomkostw
Dwie trzecie petersburskich katolików stanowili Polacy. skupiających młodzież akademicką. Gdy stało się to możKatolickie świątynie miasta wciąż są nazywane kościo- liwe, powstały Koło Młodzieży Polskiej w Petersburgu
łami jak w Polsce.
(1888) oraz Kasa Samopomocy Studentów Polskich (1890).
W latach pierwszej wojny światowej do Petersburga
Do Koła Młodzieży Polskiej przyjmowano również osoby
(przemianowanego wówczas na Piotrogród) napłynęły
pochodzące z Kraju Zachodniego, czyli terenów wojemasy polskich uchodźców z terenów dawnego Królestwa
wództw wschodnich I Rzeczypospolitej, które w 1815 roku
Polskiego oraz z guberni zachodnich i nadbałtyckich. nie weszły w skład Królestwa Polskiego.
Przywożono tam również rannych żołnierzy i oficerów,
Wiosną 1917 roku młodzi Polacy otrzymali od przez których część leczono w szpitalu wojskowym otworzo- mysłowca Karola Jaroszyńskiego hojny dar w postaci
nym przez społeczność polską we wrześniu 1914 roku.
budynku przy Nabrzeżu Kanału Kriukowa 12, w którym
Mimo społecznej niejednorodności petersbur- w maju tegoż roku rozpoczął swą działalność Dom Polscy Polacy stanowili szczególną narodowo-kulturalną
skiej Młodzieży „Zgoda” (il. 1). W Domu ulokowały swoje
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siedziby różne organizacje, a 8 lipca 1917 roku dołączyła
do nich nowa – bezpartyjny Klub Młodzieży Akademickiej (często nazywany Klubem Akademickim). Oficjalnie
działalność Domu i Klubu Akademickiego zainaugurowano 27 lipca. W programie wieczoru był także koncert,
na który złożyły się utwory m.in. Mozarta, Moniuszki,
Paderewskiego, Różyckiego i Karłowicza. Wraz z początkiem roku akademickiego działalność Domu ożywiła się,
zaczęto organizować spotkania i odczyty. Od października
1917 roku działała tam redakcja miesięcznika „Młode Siły”
(wydawca Józef Gorczak, redaktor Władysław Sonchocki),
ukazującego się do kwietnia 1918 roku.
Z Domem Polskiej Młodzieży związane było także
Koło Artystyczne Młodzieży Polskiej, zorganizowane
w maju 1917 roku. Koło składało się z czterech sekcji: architektonicznej, malarskiej, muzycznej oraz filozofii sztuki;
w sierpniu uruchomiono jeszcze jedną sekcję – literacką.
Sekcje spotykały się zawsze w środy. Latem 1917 roku
odbyło się dziesięć zebrań, m.in. 21 czerwca na spotkaniu
ogólnym Koła omawiano relację między malarstwem
i muzyką na przykładzie twórczość Mikołaja Konstantego
Czurlanisa. Wykładowi towarzyszył pokaz przezroczy
oraz ilustracja muzyczna wykonywana na skrzypcach
i fortepianie. Tydzień później sekcja architektoniczna
przygotowała dyskusję o zadaniach architektury dawnej i współczesnej, której towarzyszył koncert utworów
kompozytorów polskich. Muzyce Paderewskiego poświęcone była spotkanie 5 lipca, z kolei 12 lipca dyskutowano

o sonacie, a dwa tygodnie później o sztuce Wita Stwosza.
Na zebraniu 16 sierpnia kilku prelegentów przedstawiało
swoje poglądy na temat przyszłości sztuki polskiej po
wojnie, 30 sierpnia zaś Ludwik Freitag wygłosił odczyt
Polskość i świat. We wrześniu Koło rozpoczęło nowy sezon:
zorganizowano koncert polskiej muzyki symfonicznej
(6 września), dyskusję o malarstwie polskim i francuskim
(13 września). Koło Artystyczne istniało do lata 1918 roku.
Działalność swą zakończyło ze względu na opuszczenie
lub przygotowania do wyjazdu z Piotrogrodu coraz liczniejszych grup polskiej młodzieży.
Tradycyjnie ważną rolę w polskim życiu społecznym
odgrywały organizacje religijne1. Najstarszym i najbardziej wpływowym ze wszystkich polskich stowarzyszeń
w Petersburgu było Rzymsko-Katolickie Towarzystwo
Dobroczynności przy kościele św. Katarzyny, które
powstało w 1884 roku z inicjatywy redakcji polskiego
tygodnika społeczno-politycznego „Kraj” (jego redaktorzy Włodzimierz Spasowicz i Erazm Piltz zostali potem
honorowymi członkami towarzystwa). Od 1908 roku
członkiem zarządu był ks. Konstanty Budkiewicz. Przy
kościele działały także męskie oraz żeńskie gimnazja
z nauką języka polskiego, szkoła elementarna i bursa dla
dziewcząt. Towarzystwo miało swoje specjalne pododdziały – fundusz pomocy studentom i kuratelę nad uczącą
się młodzieżą, pośrednictwo pracy, opiekę lekarską, stowarzyszenie pedagogiczne. Szczególne miejsce w działalności towarzystwa zajmował przytułek dla chłopców
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z Zakładami Wychowawczo-Rzemieślniczymi ks. Anto- kierunkiem pracy towarzystwa była walka z handlarzami
niego Maleckiego. Działały także Towarzystwo św. Win- żywym towarem, którzy nakłaniali kobiety do uprawiania
centego à Paulo (1908), Kółko Dobroczynności i Opieki
prostytucji.
nad Biednymi Dziećmi Wyznania Rzymsko-Katolickiego
Polki mieszkające w Petersburgu na stałe oraz te,
w Petersburgu (1908), przytułki dla dzieci i starców, dom
które przyjechały do stolicy na czas studiów, zakładały
pracy, towarzystwa wzajemnej pomocy w przypadku
także świeckie towarzystwa wzajemnego wsparcia, obrony
choroby lub śmierci.
swoich praw i zapewnienia sobie normalnego bytu. NajbarPod koniec XIX wieku żony wysoko postawionych
dziej znane to Związek Kobiet Polskich (1906), nazywany
Polaków (m.in. Helena Piltz i Eugenia Kierbedziowa)
również Związkiem Równouprawnienia Kobiet, będący
stworzyły w ramach Rzymsko-Katolickiego Towarzystwa
oddziałem warszawskiego Związku Równouprawnienia
Dobroczynności własne koło, które zajmowało się opieką
Kobiet Polskich, oraz studenckie Stowarzyszenie Polek
nad ubogimi dziećmi. Pod jego zarządem znajdowały się „Spójnia” (1909). Założycielkami i kierowniczkami tych
przytułek, szkoła elementarna dla dziewczynek i bursa. stowarzyszeń były Romualda, Janina i Cezaria BaudoCzłonkinie koła organizowały również letni wypoczy- uin de Courtenay, Zofia Sadowska, Janina Olszamowska,
nek dla swych podopiecznych itp. W mieście Koło Pań
Maria Kosińska, Lucyna Piekarska (il. 2).
znane było też z koncertów, amatorskich spektakli, jednak
W czasie pierwszej wojny światowej w Piotrogroprzede wszystkim ze wspaniałych balów dla stołecznej
dzie pojawiły się nowe żeńskie organizacje: w 1914 roku
elity i korpusu dyplomatycznego, których celem były
stowarzyszenie „Przyjaźń”, zrzeszające polskie nauczyzbiórki dobroczynne. Największym wydarzeniem życia
cielki, pracownice biurowe, szwaczki i sprzedawczynie,
towarzyskiego petersburskiej Polonii był doroczny Bal Pol- a w roku 1917 „Doraźna Pomoc Kobiecie Polskiej”.
ski, który odbywał się zimą w salach Resursy Szlacheckiej.
Kwestiami związanymi ze świecką edukacją PolaW 1912 roku zostało założone Petersburskie Rzym- ków w Petersburgu zajmowała się głównie stworzona
sko-Katolickie Towarzystwo Ochrony Kobiet (jego prze- w 1907 roku Polska Macierz Szkolna. Jednym z jej załowodniczącą była Jadwiga Gnoińska). Stowarzyszenie to, życieli, a od 1910 roku również jej prezesem został uczony
nazywane także skrótowo Ochroną Kobiet, pomagało
oraz niestrudzony działacz społeczny Stanisław Ptaszycki.
samodzielnie utrzymującym się kobietom. Pod jego opieką
Praca Macierzy była szczególnie wzmożona w czasie
działały tania stołówka, szwalnia, poradnia doboru zajęć, pierwszej wojny światowej w związku ze wzrostem
kilka „ognisk rodzinnych” (schronisk) dla kobiet. Ważnym
liczby dzieci polskich uchodźców. Ministerstwo Oświaty
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zezwoliło na nauczanie w języku polskim dzieci do lat
dwunastu z terenów Królestwa Polskiego, i od jesieni
1915 roku zaczęto tworzyć tego typu szkoły w Piotrogrodzie. W ciągu dwóch lat stworzono 30 szkół podstawowych
dla dzieci obu płci, gimnazjum męskie oraz dwa żeńskie,
kilka burs i schronisk.
Rzymsko-Katolickie Stowarzyszenie „Oświata” (1909)
prowadziło pracę edukatorską w języku polskim na wielką
skalę, dotyczącą chrześcijańskiej historii, kwestii moralno-religijnych i teologicznych. Pierwszym prezesem petersburskiej „Oświaty” był ks. Jerzy Matulewicz-Matulaitis,
ówczesny profesor Akademii Duchownej.
Na początku XX wieku, w roku 1906, kiedy do Petersburga dotarły idee sportowo-edukacyjnego ruchu „Sokołów”, zostało założone Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół
Polski” (il. 3–5). Inicjatorem był prof. Józef Ziemacki, chirurg, jeden z przywódców Związku Polskich Lekarzy
i Przyrodników. Towarzystwo kultywowało przede wszystkim gimnastykę właśnie, a także narciarstwo i łyżwiarstwo, piłkę nożną, szermierkę, strzelanie, pływanie, jazdę
konną. Działały męskie, kobiece i dziecięce grupy, co roku
odbywał się barwny przegląd gimnastyczny. System sokoli
miał na celu dążenie do zdrowia fizycznego oraz rozwoju
moralnego i duchowego, dlatego też nie mniej uwagi niż
sportowi poświęcano kulturze. W lecie organizowano
tłumne wycieczki za miasto z pływaniem na łódkach,
wyścigami, zabawami ruchowymi i tańcami. Członków
łączyły wspólne zainteresowania i zajęcia, powstawały
Tamara M. Smirnowa

nawet „sokole rodziny”. Wieczorki „Sokoła” z częścią
koncertową i tańcami cieszyły się dużą popularnością
wśród całej petersburskiej Polonii. Dla „dzieci-sokolików”
urządzano spotkania z rozmaitymi zabawami. W latach
wojny szeregi towarzystwa przerzedziły się z powodu
powołania wielu członków do służby wojskowej. Pozostali
zajmowali się opieką nad uciekinierami i przesiedleńcami
oraz rannymi w szpitalach. W działalności „Sokoła” pojawiła się też polityka – stał się on bazą nielegalnej Polskiej
Organizacji Wojskowej (liczącej w Piotrogrodzie około
100 członków), a zajęcia sportowe wykorzystywano do
prowadzenia szkolenia wojskowego.
Towarzystwo „Sokół” zajmowało się także działalnością kulturalno-edukacyjną. Przy towarzystwie działały
biblioteka, chór, orkiestra, kółka teatralne. W świadomości
społecznej działalność ta czasem nawet brała górę nad
pracą na rzecz kultury fizycznej i zdrowia. W „Sokolni”
regularnie odbywały się wykłady i odczyty, poświęcone
polskiej historii i kulturze (np. Remigiusza Kwiatkowskiego
Analogie w poezji polskiej i japońskiej, marzec 1914), wieczory poetyckie i literackie, na których czytano fragmenty
utworów Sienkiewicza czy Reymonta lub recytowano
wiersze Słowackiego, Konopnickiej, Tetmajera, Wyspiańskiego czy Or-Ota (Artura Oppmana). O ile tego rodzaju
działania adresowane były do Polonii, o tyle organizowane
przez „Sokoła” koncerty symfoniczne zajmowały istotne
miejsce w życiu muzycznym Petersburga-Piotrogrodu
w latach 1913–1917. Wykonawcami byli nie tylko Polacy,
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lecz także Rosjanie. Prezes Rosyjskiego Towarzystwa
Polskie Stowarzyszenie „Promień” (il. 7). Legalne istnieMuzycznego, kompozytor Aleksander Głazunow, złożył
nie organizacji robotniczej zapewnili uznani działacze
za to „Sokołowi Polskiemu” oficjalne podziękowania.
petersburskiej Polonii. Założycielem i pierwszym prezeW 1916 roku została stworzona pierwsza polska orga- sem „Promienia” był deputowany do Dumy Państwowej,
nizacja skautowska, Chorągiew Harcerska w Piotrogrodzie, emerytowany generał Aleksander Babiański. Jego następcą
pokrewna ruchowi sokolemu co do celów i zadań.
został emerytowany generał lejtnant Marcin Gabryłowicz.
Osoby uprawiające zawody inteligenckie tworzyły
Potem na czele klubu stali członkowie Polskiej Partii
własne organizacje korporacyjne: Koło Lekarzy Polskich
Socjalistycznej – inżynierowie Władysław Matuszewski
w Petersburgu (1901), Koło Adwokatów (1902), Stowarzy- i Stefan Filipkowski. Początkowo „Promień” zajmował się
szenie Prawników-Polaków w Petersburgu (1914), Związek
przeważnie działalnością kulturalno-edukacyjną wśród
Polskich Prawników i Ekonomistów (1914), Koło Inżynie- polskich robotników, ale w latach pierwszej wojny światorów i Techników Polskich (1917; il. 6). Najaktywniejsze
wej rozwinął działalność partyjno-polityczną, rozciągając
było zrzeszenie polskich uczonych i specjalistów w dzie- swój wpływ na wszystkie robotnicze przedmieścia Piotrodzinie nauk przyrodniczych – Związek Polskich Lekarzy
grodu, gdzie zostały założone jego oddziały. W roku 1916
i Przyrodników, utworzony w roku 1907. W Związku ist- zaczęto wydawać własne czasopismo klubu, dwutygodnik
niały oddziały: medyczny, farmaceutyczny, przyrodniczy „Promień Poranny”, wspólne pismo trzech polskich partii
(fizyczno-matematyczny), odontologiczny, techniczny oraz
socjalistycznych.
komitet do spraw budowy szpitala. W różnych okresach
Życie artystyczne petersburskiej Polonii było barwne,
Związkiem kierowali chirurg Józef Ziemacki, psychia- intensywne i urozmaicone. Na salonach arystokratycztra Otton Czeczott oraz profesor Instytutu Inżynierów
nych i na młodzieżowych wieczorkach, w szkołach, kluKomunikacji Henryk Merczyng.
bach, na rozmaitych uroczystościach brzmiała muzyka
Najbardziej „polską” częścią Petersburga były okolice
wokalna i instrumentalna, przygotowywano amatorskie
Narwskiej Zastawy, gdzie przed pierwszą wojną światową
przedstawienia, deklamowano wiersze. Założono również
mieszkało do dziesięciu tysięcy Polaków, z których połowa
kilka stowarzyszeń artystycznych. Na początku wieku
pracowała w Zakładach Putiłowskich. W 1908 roku
w Petersburgu istniało Polskie Towarzystwo Muzyczz inicjatywy robotników i inteligencji technicznej został
no-Teatralne „Lutnia”. W 1907 roku rozpoczęło swoją
założony jedyny w polskiej diasporze Klub Robotniczy działalność Polskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięk„Promień”, oficjalnie zarejestrowany jako Petersburskie
nych z czterema oddziałami: teatralnym, muzycznym,
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literackim oraz plastycznym; w 1909 roku przy Towa- z najważniejszych zadań. Idea stworzenia teatru dla szerorzystwie powstało Koło Architektów2. Siedziba Towa- kiego kręgu odbiorców pojawiła się w kręgach skupionych
wokół klubu „Promień”. W kwietniu 1915 roku Władysław
rzystwa znajdowała się na Nabrzeżu Fontanki 83. Jego
celem było propagowanie sztuki polskiej poprzez orga- Matuszewski opublikował w „Dzienniku Petrogradzkim”
nizowanie koncertów, spotkań dyskusyjnych, odczytów
artykuł postulujący utworzenie stałego teatru polskiego,
i wystaw. Prezesem został Wincenty Koziełł-Poklewski, a kilka miesięcy później przedstawił założenia prograczłonek Rady Państwa, sekretarzem Witold Matuszewski, mowe takiej instytucji. Wkrótce utworzono Towarzystwo
skarbnikiem Ludwik Koskowski. W zarządzie znaleźli się Popierania Polskiego Teatru Ludowego, którego prezesem
m.in. Bronisław Barylski, Wiktor Mazurowski i Ludwika
został wybitny językoznawca Jan Baudouin de Courtenay,
Kaplińska. O działalności Towarzystwa wiadomo niewiele, a jego zastępczynią znana pianistka Lucyna Robowska.
po roku 1912 nie ma o nim żadnej informacji.
W 1916 roku dzięki wysiłkom całej polskiej społeczności
Spektakle amatorskie w języku ojczystym były nie- został powołany do życia Teatr Ludowy z ponad czterdzieodzowną częścią aktywności wielu polskich stowarzy- stoosobową trupą, składającą się z aktorów zawodowych
szeń. Sekcje dramatyczne i zespoły amatorskie działały
i amatorów. Swoją działalność zaczął on od inscenizacji
przy Rzymsko-Katolickim Towarzystwie Dobroczynno- patriotycznego dramatu Ludwika H. Morstina Szlakiem
ści, w „Ognisku”, przy klubie robotniczym „Promień” czy Legionów. Polski Teatr Ludowy wystawiał narodową klatowarzystwie gimnastycznym „Sokół Polski”. W ich reper- sykę, kształtując zarówno gust artystyczny, jak i patriotyzm
tuarach znajdowały się zarówno lekkie współczesne kome- masowej widowni. W jego repertuarze były utwory Fredie i humoreski, jak i klasyka oraz poważniejsze utwory dry, Bałuckiego, Rydla, Kisielewskiego, Zapolskiej, a także
dramatyczne, m.in. sztuki Fredry, Korzeniowskiego, Rydla, Wyspiańskiego (Wesele, Sędziowie, Klątwa) lub sceniczne
Przybyszewskiego i Bjørnsona. Wszystkie te usiłowania
wersje popularnych powieści (m.in. Pana Wołodyjowskiego
nie zaspokajały jednak potrzeb polskich teatromanów
i Ogniem i mieczem Sienkiewicza). W pierwszym sezow Petersburgu, które znacznie wzrosły w latach pierwszej
nie teatr dał 36 przedstawień. Nie mając stałej siedziby,
wojny, kiedy to do miasta napłynęły rzesze uchodźców
korzystał z różnych lokali, najczęściej z Teatru Komedii
i przesiedleńców. W tych trudnych warunkach stwo- (Mochowa 33), a także Sali Pawłowej (Troicka 13) czy Palacerzenie własnego teatru – istotnego środka zachowania -Teatru (Italjanska 13).
i umocnienia tożsamości narodowej oraz zjednoczenia
Nadzieja na odrodzenie kraju, która pojawiła się
narodu – było dla działaczy piotrogrodzkiej Polonii jednym
w czasie wojny, doprowadziła do powstania w 1916 roku
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Towarzystwa Miłośników Historii i Literatury, stworzonego przez polską inteligencję humanistyczną. Celem
towarzystwa było przekazywanie i umacnianie samoświadomości narodowej tych wszystkich, którzy określali się
jako Polacy, a za główny środek działania uważano szerzenie wiedzy o kulturze ojczystej. Pod kierownictwem
prezesa prof. Tadeusza Zielińskiego towarzystwo zorganizowało cykl wykładów naukowych z polonistyki. Sukces
tego przedsięwzięcia przyczynił się do podjęcia decyzji
o założeniu specjalnej wyższej uczelni humanistycznej,
Wyższych Kursów Polskich, które rozpoczęły działalność
we wrześniu 1916 roku. Program dwuletniej nauki zawierał m.in. język polski, historię literatury i współczesną
literaturę polską, polityczną, gospodarczą i społeczną
historię Polski, historię Kościoła, historię kultury, „historię
współczesną” z uwzględnieniem „kwestii polskiej”, geografię i etnografię ziem polskich. Kursami kierowali m.in.
Tadeusz Zieliński, Jan Baudouin de Courtenay, Henryk
Merczyng, Leon Petrażycki i Bohdan Winiarski. Na zajęcia
uczęszczało do siedmiuset osób.
Po rewolucji lutowej piotrogrodzkie organizacje
społeczne utworzyły Polski Uniwersytet Ludowy, swego
rodzaju ogólnodostępną filię Wyższych Kursów Polskich.
W kwietniu 1917 roku powstało też Polskie Towarzystwo
Gospodarczego Odrodzenia Kraju, które było nastawione
na bezpośrednią pracę w ojczyźnie.
Jeszcze w 1908 roku w Petersburgu powstała filia
Warszawskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami

Przeszłości. Celem statutowym towarzystwa była inwentaryzacja i – w miarę możliwości – gromadzenie polskich
zabytków wywiezionych do Rosji. Wojna światowa gwałtownie zaostrzyła tę kwestię – teraz trzeba było ratować
także polskie zabytki na terenie objętym działaniami
wojennymi. W związku z tym w 1915 roku piotrogrodzkie
Koło Opieki nad Zabytkami Przeszłości zostało zarejestrowane i zaczęło aktywnie działać pod przywództwem
Stanisława Glezmera i Aleksandra Borawskiego. Po rewolucji październikowej niektórzy najaktywniejsi członkowie
Koła znaleźli się w składzie Komisji do Ochrony Dzieł
Sztuki Polskiej i Zabytków Historycznych, powołanej
przez Wydział Kultury i Oświaty Komisariatu (działała do
kwietnia 1918). Pod nieco zmienioną nazwą – jako Polskie
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości – Koło
kontynuowało swoją działalność do 1920 roku.
Dom Polski „Ognisko”, przy ulicy Troickiej (obecnie
Rubinszteina 13), stał się od momentu powstania wiosną
1907 roku ważnym ośrodkiem życia narodowo-kulturalnego wszystkich petersburskich Polaków. W zarządzie „Ogniska” zasiadali przedstawiciele polskiej elity
politycznej i kulturalnej. Wieloletnim prezesem, „duszą”
Domu Polskiego, był adwokat, członek Dumy Państwowej,
generał Aleksander Babiański, jedna z najbarwniejszych
postaci petersburskiej Polonii początku XX wieku. Stał
on na czele kilku polskich organizacji Petersburga, był
kuratorem polskiego gimnazjum przy kościele św. Katarzyny, w 1909 roku założył gazetę „Dziennik Petersburski”.
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Szczególnie ważną rolę odegrał w latach pierwszej wojny
światowej – w styczniu 1916 roku zainicjował stworzenie w Piotrogrodzie polsko-rosyjskiego Kółka Przyjaciół
Niezawisłości Polski. Po rewolucji lutowej był członkiem
Komisji Likwidacyjnej do spraw Królestwa Polskiego.
Zgodnie ze statutem celem Domu Polskiego było
zjednoczenie polskiej społeczności stolicy i stworzenie
warunków do stałych kontaktów kulturalnych. „Ognisko”
doskonale wypełniało swoje zadanie. Miało bogatą bibliotekę, organizowało mające społeczny rezonans odczyty,
regularne koncerty i rozmaite wieczory z programami
muzycznymi (przeważnie polskich autorów), a także
przedstawienia teatralne (il. 8a-b)
Przy „Ognisku” działało Zrzeszenie Miłośników Sceny
(zwane też Towarzystwem Dramatycznym); wśród jego
członków był dramatopisarz Zygmunt Przybylski, którego
sztuki (m.in. Wesele Antka i Schadzka) były wystawiane
i w „Ognisku”, i przez inne zespoły teatralne Petersburga.
Działalność Towarzystwa Dramatycznego zainaugurowało wystawienie 3 maja 1914 roku sztuki Tadeusza Rittnera W małym domku. Późniejszy repertuar składał się
głównie z lekkich komedii i sztuk obyczajowych w rodzaju
Karykatur Jana Augusta Kisielewskiego.
Dom Polski często organizował koncerty cieszące się
niezmiennie zainteresowaniem publiczności, na których
występowali znani polscy muzycy, śpiewacy i aktorzy.
Koncerty nierzadko były częścią różnego rodzaju uroczystości lub balów. Organizowała je najczęściej pianistka

Lucyna Robowska, która nierzadko sama brała w nich
udział. W programach koncertów znajdowały się utwory
kompozytorów polskich – Chopina, Moniuszki, Karłowicza, Niewiadomskiego, a także obcych – Schumana,
Liszta, Gounoda czy Donizettiego. Wśród wykonawców
pojawiali się artyści polscy, m.in. śpiewaczka Ada Sari
i uznany interpretator Chopina Raul Koczalski, a także
rosyjscy, tacy jak śpiewak Iosif Tomars lub początkujący
skrzypek Miron Polakin.
„Ognisko” zapraszało z odczytami i wykładami wybitnych uczonych, znanych publicystów. Charakter wystąpień był zróżnicowany: niektóre przeznaczone były dla
szerokiej publiczności, inne zaś adresowane do węższego
grona. Ich tematyka dotyczyła historii kultury i literatury
polskiej, historii, ale też nauk przyrodniczych. Wśród
prelegentów spotykamy nazwiska Józefa Kotarbińskiego,
Remigiusza Kwiatkowskiego, Henryka Radziszewskiego.
W marcu 1914 roku z cyklem odczytów wystąpił budzący
wówczas powszechne zainteresowanie swoimi poglądami
filozof Wincenty Lutosławski.
W działalności Domu Polskiego nie zabrakło wystaw
artystycznych. W maju 1914 roku zorganizowano ekspozycję obrazów malarzy polskich, m.in. Kazimierza Alchimowicza, Teodora Axentowicza, Aleksandra Augustynowicza,
Wojciecha Kossaka, Jacka Malczewskiego, Jana Matejki,
Leona Wyczółkowskiego i Franciszka Żmurki.
Wielkie zainteresowanie w Petersburgu budziły
organizowane przez „Ognisko” bale (il. 9). Tylko w lutym
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1914 roku odbyły się trzy: „Bal Mimozy”, „Reduta w tonacji pomarańczowej” oraz tradycyjny, najsłynniejszy „Bal
Biały”. Każdy z nich miał określony charakter znajdujący
odzwierciedlenie w kostiumach, np. tematem maskowej
„Reduty” było tango.
W czasie pierwszej wojny światowej działalność „Ogniska” rozszerzyła się w związku z powiększeniem polskiej
kolonii, pojawieniem się nowych zadań i nowych organizacji polonijnych. Przy „Ognisku” działały: sekcja pomocy
rodakom powracającym zza granicy; komitet opieki nad
rannymi polskimi żołnierzami; sekcja szycia bielizny dla
rannych wychodzących ze szpitali. W soboty odbywały
się „wieczory szarpi”, w czasie których przygotowywano
materiały opatrunkowe; niekiedy towarzyszyły im koncerty.
Wojenne nastroje znalazły odbicie także w imprezach kulturalnych i artystycznych. Urządzono np. wieczór „Poezji
walki i niedoli”, na który złożyły się utwory polskich poetów
(Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, Konopnickiej, Iłłakowiczówny) oraz utwory Chopina w wykonaniu Robowskiej,
czy wieczór muzyki, pieśni i poezji, na którym zabrzmiała
muzyka Chopina, Moniuszki, Paderewskiego oraz wiersze Konopnickiej i Staffa (październik 1914). W 1917 roku
wprowadzono stałe spotkania w soboty, prowadzone przez
Marię Jasińską. Poświęcone były słuchaniu muzyki i poezji
wykonywanych przez znanych muzyków i aktorów warszawskich i petersburskich.
Na początku maja 1918 roku Komisariat do Spraw
Polskich, podlegający Komisariatowi Ludowemu do
Tamara M. Smirnowa

Spraw Narodowości, uruchomił Polski Dom Ludowy
(Mochowa 34), który stał się faktycznym kontynuatorem „Ogniska” i na pewien czas skupił kulturalne życie
polskiego Piotrogrodu.
Pierwsza wojna światowa radykalnie zmieniła życie
petersburskiej Polonii oraz działalność polskich stowarzyszeń. Treścią działalności wszystkich stowarzyszeń stała
się pomoc ofiarom wojennym – mieszkańcom Królestwa
Polskiego, uchodźcom, przymusowym przesiedleńcom,
rannym, członkom rodzin żołnierzy. Sytuacja większości
z nich w nowym miejscu zamieszkania była skomplikowana – nie tylko z powodu strat materialnych i codziennych
kłopotów, lecz także dlatego, że nie byli przystosowani do
życia w rosyjskojęzycznym i obcym wyznaniowo otoczeniu,
a czasami też w dużym mieście. Poza materialnym potrzebowali więc także wsparcia mentalnego, które umożliwiłoby
im przetrwanie czasu wygnania.
Okoliczności wojenne wymusiły stworzenie nowych
wyspecjalizowanych organizacji społecznych, które zajmowały się problemami ofiar wojennych. Mimo istnienia
biur rządowych, które zajmowały się tymi kwestiami, to
organizacje społeczne wykonywały znaczną część pracy,
swoimi bezinteresownymi działaniami tworzyły atmosferę
współczucia i wsparcia, dawały nadzieję pokrzywdzonym
przez los.
Główną polską organizacją było Polskie Towarzystwo Pomocy Ofiarom Wojny założone w sierpniu
1914 roku (il. 10). Członkami Komitetu PTPOW zostali
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prezesi wszystkich dużych polskich stowarzyszeń w Piotrogrodzie, dzięki czemu cały rozgałęziony system dobroczynnych, oświatowych, korporacyjnych, naukowych
i innych organizacji włączył się do działań nowego stowarzyszenia, które w nadzwyczajnych warunkach miało
odgrywać rolę koordynatora. Na stanowisko Przewodniczącego Prezydium został wybrany Władysław Żukowski,
na stanowiska wiceprzewodniczących – Henryk Święcicki
i ks. Konstanty Budkiewicz.
PTPOW kierowało całością przedsięwzięć opiekuńczych
w stolicy, wszystkie inne zaś piotrogrodzkie stowarzyszenia
polonijne pomagały w realizacji tych zadań. Organizowano przytułki dla dzieci i dla matek z dziećmi, żłobki,
szkoły rzemiosł, domy pracy, kuchnie i stołówki, wydawano
zasiłki, rozdzielano ubrania i tworzono biura pośrednictwa
pracy. Kółko pań przy Rzymsko-Katolickim Towarzystwie
Dobroczynności miało opiekować się samotnymi kobietami,
Rzymsko-Katolickie Towarzystwo Ochrony Kobiet – organizować opiekę nad inteligencją. „Sokół” miał tworzyć bursy
dla chłopców i dziewcząt, „Promieniowi” została powierzona
opieka nad robotnikami, Towarzystwu św. Wincentego à
Paulo nad niepełnosprawnymi i starcami. Związek Polskich Lekarzy i Przyrodników odpowiadał za szpital, Polska
Macierz Szkolna za sprawy edukacyjne. W październiku
1914 roku wszystkie stołeczne stowarzyszenia polonijne
wzięły czynny udział w zakrojonej na wielką skalę miejskiej
akcji „Piotrogród Polsce”, której celem było zebranie rzeczy
i środków pieniężnych dla Królestwa Polskiego.

W związku z ogromnym napływem uchodźców
i zwiększoną ilością pracy we wrześniu 1915 roku w stolicy powstał Piotrogrodzki Oddział PTPOW. Przewodniczącym Komitetu oddziału został Czesław Karpiński,
stanowiska wiceprzewodniczących otrzymali Bolesław
Grodziecki oraz inż. Józef Ziabicki. Członkami Komitetu
byli też Lucyna Piekarska, Antonina Leśniewska, dr Zofia
Sadowska, ks. Stanisław Trzeciak. Ogółem w Piotrogrodzie działało około pięćdziesięciu rozmaitych organizacji
opiekuńczych. W 1915 roku do Piotrogrodu przeniosło
się Towarzystwo Rolników Poszkodowanych Wskutek
Działań Wojennych, a w roku 1916 powstało Towarzystwo
Pomocy Polakom w Niewoli Nieprzyjacielskiej. W ciągu
wszystkich lat wojny stowarzyszenia polonijne okazywały
dużą pomoc mieszkającym w Rosji Polakom, obywatelom
obcych państw, którzy otrzymywali świadectwa polskości,
dzięki czemu ratowano ich przed wywózką w oddalone
regiony kraju.
Po wybuchu rewolucji lutowej na wiecu w Domu
Polskim „Ognisko” została wybrana delegacja do Piotrogrodzkiej Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich,
w której skład weszli Aleksander Babiański, ówczesny
prezes „Ogniska” Stefan Mickiewicz oraz przedstawiciele
innych polskich organizacji.
Rewolucja lutowa i – w jeszcze większym stopniu –
październikowa oraz zakończenie pierwszej wojny światowej doprowadziły do zasadniczych zmian w sytuacji
mniejszości narodowych w Rosji i samym Piotrogrodzie.
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Szczególnie nowa sytuacja dotknęła Polaków. W związku
z odzyskiwaniem państwowości już w połowie 1918 roku
zaczęła się masowa repatriacja uchodźców i przymusowych przesiedleńców, a potem również stałych mieszkańców Piotrogrodu, którzy wybrali obywatelstwo polskie. Był
to dość długotrwały i kontrowersyjny proces, a na nowo
sytuacja zaostrzyła się wskutek wojny polsko-bolszewickiej
1920 roku i problemu polskich jeńców wojennych.
Pomimo masowej repatriacji w Piotrogrodzie
pozostały tysiące Polaków – około 30 000 w 1923 roku
i ponad 35 000 w 1933. Zmieniła się organizacja ich życia
kulturalnego. Większość samodzielnych stowarzyszeń
przestała działać już w 1918 roku. Najdłużej działały
towarzystwa naukowe: Polskie Towarzystwo Opieki
nad Zabytkami Przeszłości i Towarzystwo Miłośników
Polskiej Historii i Literatury (do 1920), Piotrogrodzki
Związek Polskich Lekarzy i Przyrodników oraz Polskie
Towarzystwo Naukowo-Techniczne (do 1922). Zgodnie z radziecką polityką narodową tamtego okresu dla
mniejszości narodowych tworzono państwowe uczelnie i placówki kulturalne w języku ojczystym. Jednak
życie religijne polskiej diaspory w ZSRR było praktycznie zakazane, a księża represjonowani. W 1926 roku
na bazie polskiego klubu im. Juliana Marchlewskiego
w Leningradzie powstał Państwowy Polski Dom Oświaty,
gdzie oprócz propagandy politycznej prowadzono pracę
kulturalno-oświatową – uczono języka polskiego, prowadzono kółka artystyczne, m.in. studio teatralne (il. 11).

Jednak jego działalność, choćby nawet ze wszystkimi
mankamentami etatyzacji, została przerwana w okresie
wielkiego terroru. Polski Dom Oświaty został zamknięty
we wrześniu 1937 roku. Represje dotknęły radzieckich
Polaków w sposób okrutny. Doprowadziło to m.in. do
ukrywania „niewygodnej” przynależności narodowej, co
sprawiło, że spis ludności w 1939 roku wykazał w Leningradzie zaledwie 20 600 Polaków.
W następnych latach ludność polska w Leningradzie-Petersburgu ciągle się kurczyła: 1989 – 8 000,
2002 – 4 500, 2010 – 2 467. Jednak Polacy Petersburga
zachowują swoją etniczną tożsamość i najważniejsze
elementy kultury narodowej, uczą się ojczystego języka,
obchodzą święta narodowe, utrzymują ścisłe więzi
z rodakami w Polsce. Odrodzenie zorganizowanego
świeckiego polonijnego życia kulturalnego w naszym
mieście zaczęło się pod koniec lat osiemdziesiątych,
w okresie pieriestrojki. W listopadzie 1989 roku, jeszcze
w Leningradzie, powstało kulturalno-oświatowe stowarzyszenie „Polonia” im. Adama Mickiewicza (prezes
Czesław Błasik). W sierpniu 1992 roku ukształtował
się Petersburski Związek Polaków im. bp Antoniego
Maleckiego (prezes Lilia Szyszko). Od 1998 roku ukazuje się miesięcznik „Gazeta Petersburska” (po polsku i po rosyjsku). W 2010 roku otwarto Dom Polski
(Zaułek Sapiorny 10). W uroczystości inaugurującej
jego działalności wzięły udział małżonka prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Maria Kaczyńska i gubernator
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Petersburga Walentina Matwijenko. Wówczas okazało
się, że Maria Kaczyńska jest poniekąd także związana
z Petersburgiem – w 1916 roku tu właśnie urodziła się
jej mama.
Polski wkład w kulturę tego miasta i jego znaczenie
w kulturze polskiej to dwie nierozerwalne części naszej
wspólnej historii i współczesnej rzeczywistości. Ten wzajemny wpływ nie tylko zbliża, lecz także uszlachetnia
uczestników. W wielonarodowej symfonii miasta nad
Newą wyraźnie słychać polską melodię.
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Życie religijne Polaków
w Petersburgu (XVIII–XXI wiek)

Pierwsze próby zorganizowania życia religijnego katolików w Rosji podjęła w 1684 roku regentka Zofia, siostra
Piotra Wielkiego. Ojcowie jezuici utworzyli wtedy misje
w Moskwie (1689) i w Petersburgu (1715). Po ich wydaleniu z Rosji przez Piotra Wielkiego w 1719 roku miejsce
jezuitów zajęli kapucyni i reformaci. Katolicy, prawie
wyłącznie obcokrajowcy, nie posiadając poza Petersburgiem i Moskwą własnych kościołów ani kaplic, byli rozrzuceni po całym cesarstwie w koloniach robotniczych,
kupieckich czy rolniczych. Korzystali z prawa zawartego
w manifeście Piotra Wielkiego z 16 (27) kwietnia 1702 roku,
w którym car zapraszał cudzoziemców do Rosji i pozwalał na swobodne odprawianie nabożeństw. Misje w Rosji
podlegały bezpośrednio Kongregacji Propagandy Wiary,
która wysyłała tam misjonarzy, mianowała przełożonych
oraz decydowała o wszelkich kwestiach spornych. Ogólna
liczba katolików w Rosji przed pierwszym rozbiorem Rzeczypospolitej nie przekraczała 10 000 osób.

Pierwsza świątynia katolicka powstała w Petersburgu w 1710 roku. Drewniana kaplica św. Katarzyny
Aleksandryjskiej została zbudowana dla około trzystu
wiernych różnych narodowości przybyłych do nowej stolicy. Opiekę nad nimi sprawowali początkowo kapłani
różnych zakonów – benedyktyni, jezuici, kapucyni oraz
franciszkanie. Najdłużej posługę duszpasterską pełnili
tu jezuici oraz kapucyni. Po pożarze kaplicy w 1737 roku,
ówczesna władczyni Anna Joannowna przydzieliła parafii
nową działkę znajdującą się wówczas poza centrum miasta – przy Newskim Prospekcie. Rok później pozwolono
na budowę tam murowanej świątyni. Pomimo wykonania projektu kościoła już w 1740 roku prace były odwlekane i kamień węgielny pod budowę położono dopiero
w 1763, w pierwszej kolejności wybudowano bowiem dwa
domy dla duchowieństwa i tymczasowej kaplicy. Część
pomieszczeń wynajmowano, a z uzyskiwanych dochodów
finansowano budowę świątyni i funkcjonowanie parafii.
Katarzyna II wydała 12 (23) lutego 1769 roku „Reglament”
normujący zarząd majątkiem kościelnym parafii, która
obejmowała cały Petersburg oraz okolice – po granicę
szwedzką i Ładogę oraz Nowogród. Do zarządu parafii
wchodzili przedstawiciele parafian z czterech dominujących wówczas narodowości – Francuzów, Niemców,
Polaków, Włochów. Caryca powierzyła także opiekę nad
wiernymi franciszkanom (do 1798).
Konsekracja nowej świątyni odbyła się dopiero
w 1783 roku, w momencie gdy zasadniczo wzrosła liczba
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katolików po pierwszym rozbiorze Rzeczypospolitej (il. 1).
Pod panowaniem carskim znalazło się około 100 000
wiernych Kościoła rzymskokatolickiego. Caryca, bez porozumienia ze Stolicą Apostolską, zorganizowała wówczas
administrację terytorialną Kościoła katolickiego w Rosji,
tworząc w 1773 roku pierwsze biskupstwo katolickie ze
stolicą w Mohylewie. W 1782 roku utworzyła w jego miejsce arcybiskupstwo mohylewskie, które objęło całe Imperium. Pierwszym biskupem, a następnie arcybiskupem
i metropolitą został Stanisław Bohusz-Siestrzeńcewicz
(1783–1826). Od 1797 roku metropolici mohylewscy rezydowali już stale w Petersburgu, w 1849 roku przeniesiono
tu kapitułę metropolitalną, a w następnych latach konsystorz i katedrę.
Wielu Polaków po rozbiorach przyjechało do stolicy Imperium szukając protekcji, pracy lub podejmując
studia. Gromadzili się wokół jedynej parafii katolickiej
w Petersburgu, tym bardziej że wszystkie cztery nacje
miały tu osobnego kaznodzieję. Od 1800 roku przy parafii św. Katarzyny istniał dom zakonny jezuitów, głównie
zajmujących się duszpasterstwem i pracą pedagogiczną
w kolegium. Działalność ta została przerwana w roku 1815,
gdy jezuici otrzymali rozkaz opuszczenia stolicy. Na ich
miejsce przybyli dominikanie. Kilkunastoosobowa wspólnota zakonna zadbała nie tylko o duszpasterstwo i edukację, lecz także o remont świątyni, pozyskanie ziemi dla
katolickiego cmentarza i początkowo też zaopiekowała się
kaplicą cmentarną (na Stronie Wyborskiej). Dominikanie

dobudowali kamienice należące do parafii, przenieśli
tam szkołę dla chłopców, utworzyli szkołę dla dziewcząt.
Prowadzili ponadto lekcje religii w wielu szkołach prywatnych i państwowych.
Z powodu zakazu przyjmowania do nowicjatów
w Imperium Rosyjskim wspólnota starzała się, do
1892 roku było już sześciu zakonników. Gdy ostatni proboszcz dominikanin miał 87 lat, duszpasterstwo powierzono księżom diecezjalnym. Wszechstronna działalność
szczególnie ostatniego z nich, ks. Konstantego Budkiewicza (1867–1923), spowodowała podniesienie poziomu szkół
funkcjonujących przy parafii, szerzenie oświaty wśród
najbiedniejszych dzieci, organizowanie różnorodnych
kursów samokształceniowych. Parafia była miejscem
podniosłych wydarzeń religijnych oraz wielu inicjatyw
oświatowych, społecznych i charytatywnych. Tu odbywały
się święcenia kapłańskie, byli konsekrowani arcybiskupi
mohylewscy, bywali carowie, członkowie poselstw, biskupi
innych państw, odbywały się uroczyste nabożeństwa
poświęcone pamięci głów koronowanych, na których
gromadzili się dygnitarze carscy.
Liczba Polaków w ciągu XIX wieku wzrastała i w połowie stulecia zdominowała inne nacje, również w zarządzie
parafii oraz wśród duchowieństwa. Parafia w 1830 roku
liczyła około 16 000 katolików, a najliczniejszą grupę stanowili Polacy, za nimi Niemcy, Francuzi i Włosi, w 1881 – było
24 028 osób o podobnych proporcjach narodowościowych.
W ciągu XIX wieku liczba Polaków katolików przewyższała
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liczbę katolików wszystkich innych narodowości w stolicy
rosyjskiej. Według spisu z 1890 roku z 954 400 mieszkańców miasta Polacy stanowili 22 307, czyli 2,3%. Katolików
w stolicy było 36 090, z tego 21 857 Polaków. Struktura
narodowościowa parafii uległa ponownej zmianie na
początku XX wieku. W 1912 roku parafia liczyła 30 000
osób, z czego Polacy stanowili ponad połowę. Najstarsza
parafia miasta stała się największym i najważniejszym
skupiskiem Polonii petersburskiej.
Dla wzrastającej liczby wiernych w latach 1823–1825
zbudowano nową świątynię w zachodniej części miasta
Kołomnie – istniejący do dziś kościół św. Stanisława
Biskupa (il. 1–2). Powstała ona w miejscu prywatnej
kaplicy metropolity mohylewskiego Bohusza-Siestrzeńcewicza i została osobiście przez niego poświęcona.
W 1828 roku oficjalnie erygowano tu parafię. Liczyła ona
wówczas 1500 wiernych (1830), ale pod koniec wieku ich
liczba sięgnęła 10 000. Początkowo opiekę duszpasterską
sprawowali tu pijarzy, korzystając z pomocy duchowieństwa świeckiego, ale po śmierci ostatniego pijara
(1863) przeszła w ręce księży diecezjalnych. Pracowali
tu wybitni działacze jak Witold Czeczott (1846–1929),
Wiktor Pietkiewicz (1870–1939), Antoni Malecki, przyszli
hierarchowie: biskup ryski, a następnie gdański Edward
O’Rourke (1876–1943), administrator apostolski diecezji
mińskiej i mohylewskiej oraz zesłaniec sowiecki Bolesław Sloskans (1893–1981) czy męczennik za wiarę Jan
Trojgo (1880–1932).

W latach 1870–1873 na polecenia Aleksandra I wzniesiono nowy kościół Wniebowzięcia NMP (1-sza Rota 11).
Po przeniesieniu do Petersburga w 1849 roku rezydencji
metropolity, a w latach następnych konsystorza i kapituły
mohylewskiej, władze carskie zadecydowały o budowie
w pobliżu siedziby rezydencji także prokatedry. Schowana
za budynkiem konsystorza została poświęcona w roku 1873
przez ówczesnego abpa Antoniego Fiałkowskiego. Już pod
koniec wieku okazało się, że świątynia jest za mała dla
wiernych i rozpoczęto jej rozbudowę.
Kolejną parafię erygowano w miejsce kaplicy cmentarnej. W 1856 roku poświęcono uroczyście plac pod
cmentarz katolicki i kaplicę w części Petersburga zwanej
Stroną Wyborską. Rozbudowywana kaplica była przez
długie lata filią parafii św. Katarzyny (il. 4). Erygowana tu
w 1902 roku parafia Nawiedzenia NMP w 1914 liczyła prawie 4 000 wiernych. W roku 1907 rozpoczęła się budowa
kolejnej świątyni – Najświętszego Serca Jezusa, dla mieszkających w południowej dzielnicy miasta robotników.
Niedokończony, przed 1918 rokiem kościół służył dla
ponad sześciotysięcznej parafii. Dla wzrastającej liczby
robotników wzniesiono w pobliżu Zakładów Putiłowskich
drewniany kościół św. Kazimierza, który od roku 1908
pełnił funkcję parafialnego. W 1910 roku parafia liczyła
10 000 osób.
We wszystkich parafiach katolickich wiernych otaczano nie tylko troską sakramentalną i duszpasterską, lecz
także organizowano domy opieki dla dzieci, biednych,
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chorych, osób starszych, prowadzono szkoły, zakładano
czytelnie. Duchowieństwo, w większości wywodzące się
z polskich rodzin, dbało także o rozwój postaw patriotycznych i pielęgnowało język polski. Szeroką działalność duszpasterską i oświatowo-społeczną zorganizował
między innymi proboszcz parafii św. Kazimierza Antoni
Około-Kułak (1883–1940), otwierając szkołę elementarną,
progimnazjum męskie (160 osób), sierociniec, bibliotekę
i czytelnię, występując jako inicjator duszpasterstwa dla
robotników. Księża O’Rourke, Łoziński i Buczys wraz
z Sewerynem Leszczycem-Grabianką (1886–1965) założyli
pierwsze koła biblijne studentów polskich.
W ciągu XIX wieku katolicy w Petersburgu inicjowali
różne formy działalności charytatywnej i angażowali
się w nie. Do takich inicjatyw należy zaliczyć założony
w 1856 roku przez Konstantego Ireneusza Łubieńskiego
(1825–1869), późniejszego biskupa sejneńskiego, przytułek
dla ubogich sierot, funkcjonujący później przy 14-tej linii
Wyspy Wasiljewskiej (il. 5). Po nim kierował tą instytucją
ks. Zygmunt Szczęsny Feliński, przyszły arcybiskup warszawski i święty (il. 6), oraz przez długie lata ks. Wincenty
Majewski (1832–1905), profesor Akademii Duchownej.
Z inicjatywy bpa Franciszka Albina Symona (1841–1918),
rektora Akademii Duchownej, powstała ochronka dla
niemowląt.
Wiele inicjatyw finansowało powołane w 1884 roku
Rzymsko-katolickie Towarzystwo Dobroczynności przy
kościele św. Katarzyny, które stało się faktycznie ośrodkiem

społecznej działalności Polaków. Celem Towarzystwa
było wspieranie osób wyznania katolickiego w mieście.
Pomoc ta, zgodnie ze statutem, obejmowała dożywianie, zapomogi finansowe, pomoc w znalezieniu pracy,
umieszczanie osób na koszt towarzystwa w domach sierot,
schroniskach, szkołach. Członkami Towarzystwa mogły
się stać osoby wnoszące określone składki do kasy. Ponadto
uzyskiwano dochody z corocznych bali, które stały się
bardzo popularne wśród elity petersburskiej i dyplomacji,
spektakli, koncertów, odczytów, a także zapisów testamentowych i pieniężnych. Towarzystwo Dobroczynności
prowadziło m.in. kuchnię studencką (inicjatywa prof.
Aleksandra Rudzkiego), tanią stołówkę (opiekunami byli
bankier Hipolit Wawelberg i Leon Staniewicz), przytułek
dla chłopców (il. 7) i zakłady rzemieślnicze (ks. Antoni
Malecki), szkoły, szpitale, Dom Pracy, przytułki dla dzieci,
rękodzielnie, szwalnie, udostępniano tanie i bezpłatne
mieszkania dla potrzebujących itp. Udzielano także stypendiów dla młodzieży studiującej na petersburskich
uczelniach, Kółko przyjaciół kształcącej się młodzieży
udzielało z kolei zapomogi finansowej dla uczniów szkół
średnich. Powstały komitety pomocy lekarskiej, pośrednictwa pracy, biuro porad prawnych. Przy samym Towarzystwie działało Kółko Pań, w którego skład wchodziły
małżonki znanych przedstawicieli petersburskiej Polonii
(m.in. Eugenia Kierbedziowa, Helena Piltz). Tylko w ciągu
pierwszych dziesięciu lat Towarzystwo wydawało rocznie
od 20 000 do 25 000 rubli, a z pomocy korzystało około
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ośmiuset osób. Liczba podopiecznych rosła; w roku 1906
wsparcie otrzymało 2655 osób.
Działalność Towarzystwa Dobroczynności zaktywizowała inicjatywy i przedsięwzięcia na rzecz potrzebujących. Towarzystwo skupiło wokół siebie świeckich
i duchownych. Zarząd wspierał finansowo w różnym
okresie 30 internatów i ochronek. W 1885 roku otwarto
przytułek dla osób starszych oprócz istniejącej już wcześniej ochronki dla dziewcząt prowadzonej przez siostry
Rodziny Maryi. W tymże roku powołano ochronkę dla
chłopców, na której funkcjonowanie jednak nie otrzymano zezwolenia rządu. Umieszczano więc dzieci na
koszt Towarzystwa w internatach. Dopiero w 1891 roku
udało się otworzyć oficjalnie ochronkę dla chłopców,
która ostatecznie rozrosła się w zakłady rzemieślnicze. Ich
inicjatorem i kapelanem był ks. Malecki. Chłopcy uczyli
się podstawowych przedmiotów i rzemiosła. Przytułek
Rodziny Maryi został powiększony o oddział dla niemowląt i małych dzieci (przeniesiony następnie do Iłukszty);
utworzono przy nim także szpital dla kobiet z funduszu
księżnej Olgi z Potockich Naryszkiny. Działało tu także
bractwo uposażania biednych kościołów, którego damy
szyły ornaty i bieliznę kościelną.
Przy parafiach działały również konferencje męskie
Towarzystwa św. Wincentego à Paulo (od 1908) oraz ich
żeński odpowiednik – Towarzystwo Pań Miłosierdzia,
dysponujące znacznie mniejszymi kwotami, ale wspomagające opiekę nad biednymi na terenie swych parafii.

Prezesem został bp Jan Cieplak popierający wiele inicjatyw w mieście. Istniało Rzymskokatolickie Towarzystwo
Pomocy na wypadek śmierci. W 1913 roku rozpoczęło
działalność Rzymskokatolickie Towarzystwo Ochrony
Kobiet, które organizowało odczyty, urządzało prelekcje i biblioteki w schroniskach dla kobiet przyjezdnych
i samotnych, zawodowe kursy szycia i gotowania. Wszystkie towarzystwa mogły prowadzić wszechstronną działalność dzięki ofiarności zamożnych Polaków zamieszkałych
w Petersburgu oraz aktywności rodaków.
Ośrodkami szkolnictwa stały się parafie. Pierwsza szkoła funkcjonowała przy kościele św. Katarzyny
od początków działalności parafii. Jezuici rozpoczęli
w 1800 roku budowę gmachu kolegium, równocześnie
erygując trzyklasową szkołę męską dla biednych chłopców.
W 1803 roku ukończono gmach wraz z konwiktem szlacheckim dla 70 uczniów. Szkoła miała bardzo dobrą opinię
i wysoki poziom, co przyciągało również dzieci rosyjskich
dygnitarzy. W 1811 roku kształciło się tu 140 uczniów. Po
wyjeździe jezuitów z Petersburga budynek kolegium stał
się własnością państwa. Przybyłym na miejsce dominikanom udało się przejąć bogaty księgozbiór oraz pomoce
naukowe dla szkoły parafialnej. W 1816 roku otworzono
czteroklasową szkołę męską na poziomie zbliżonym do
kolegium. Szkoła początkowo mieściła się w drewnianym budynku przy ulicy Sadowej (później Italjanska),
po rozbudowaniu klasztoru przez dominikanów została
przeniesiona (w 1829) do zachodniego skrzydła budynku.
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Uczyło się w niej wówczas 115 osób różnych narodowości, chór, orkiestrę, urządzano przedstawienia francuskie
w 1840 roku – 145.
i polskie, wieczorki taneczne. Dbano o wychowanie patrioW 1839 roku o. Dominik Łukaszewicz, przy wsparciu
tyczne i naukę języka polskiego, prowadząc do 1905 roku
finansowym hrabiny Aleksandry Potockiej, powołał przy
tajne nauczanie. Na prowadzenie działalności edukacyjparafii żeńską szkołę dla sierot. W drugiej połowie wieku
nej oraz różnorodnej działalności charytatywnej parafii
wybudowano nowy budynek szkolny, a w 1873 roku prze- pozwalały środki uzyskiwane z wynajmu lokali w domach,
kształcono ją w gimnazjum żeńskie. W 1903 roku kurator
które stanowiły jej własność.
Okręgu Szkolnego uznał szkołę średnią za nielegalną
Odrębną placówkę edukacyjną założył abp Bohuszi rozkazał zredukowanie do czteroklasowego progim- -Siestrzeńcewicz przy parafii św. Stanisława, zapisując
nazjum. Dwa lata później uzyskano prawa gimnazjalne
fundusze na powołanie szkoły dla chłopców. Od 1826 roku
wraz z klasą ósmą, co dawało absolwentkom możliwość opiekowali się nią pijarzy, a od 1842 zastępowano ich
studiowania na wyższych uczelniach. W tym czasie uczyło
duchownymi diecezjalnymi. Szkoła działała bez przerw
się tu około 250 dziewcząt, pochodzących głównie z pol- do 1918 roku, a uczęszczały do niej między innymi dzieci
skich rodzin. W roku 1907 powołano kierowniczkę Urszulę
z zakładów ks. Maleckiego, początkowo działających na
Ledóchowską. Z kolei szkoła męska po roku 1885 została
terenie tej parafii.
przekształcona w progimnazjum. Ponownie w 1906 otrzyPetersburg stał się ośrodkiem kształcenia duchomano dla niej prawa, przekształcając ją w ośmioklasowe
wieństwa katolickiego. W 1842 roku w ramach asymilacji
gimnazjum męskie, a dyrektorem został Stefan Cybulski. i rusyfikacji polskiego duchowieństwa z Wilna została
W 1889 utworzono żeńską szkołę elementarną, kształcącą
przeniesiona Akademia Duchowna. Uczelnia wyższa
w 1901 roku 280 dziewczynek. Powstała także żeńska
wykształciła w ciągu 76 lat istnienia w stolicy ponad
czteroklasowa szkoła zawodowa pod kierownictwem 1300 kapłanów. Po zamknięciu Akademii Duchownej
Amelii Rzeszotarskiej, dająca niezamożnym lub mniej
w Warszawie w 1867 roku stała się jedyną szkołą wyżzdolnym uczennicom możliwość zdobycia zawodu wiej- szą dla duchowieństwa w granicach Imperium Rosyjskiego (il. 8). Przy ograniczeniu przez rząd wyjazdów
skiej nauczycielki lub dyplomu mistrzowskiego jakiegoś
fachu. W sumie w 1907 roku istniały przy parafii dwa
na studia zagraniczne była właściwie jedynym ośrodgimnazja – męskie i żeńskie, czteroklasowe progimnazjum
kiem dla pogłębionych studiów teologicznych dla kleru.
żeńskie, szkoła zawodowa i elementarna. We wszystkich W 1879 roku otworzono w mieście seminarium duchowne
szkołach uczyło się około 2000 dzieci. Zorganizowano
dla archidiecezji mohylewskiej (il. 9). Po dziesięciu latach
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starań metropolitów pozwolono na otwarcie seminarium,
ograniczając jednak liczbę miejsc do czterdziestu. Liczba
kleryków w ciągu całego okresu funkcjonowania wahała
się od około 30 osób, by w ostatnim roku akademickim
sięgnąć 165. Ogółem w latach 1880–1918 studiowało tu
997 osób. Zarówno profesorowie obu tych instytucji, jak
i klerycy prowadzili szeroką działalność, organizując
rekolekcje, głosząc kazania w parafiach, prowadząc lekcje
religii w szkołach. Wspomagali swą posługą działalność
miejscowego kleru i przejmowali duszpasterstwo w stolicy
i na terenie całego Imperium. Formację duchową zdobywali tu przyszli wykładowcy seminariów duchownych,
Akademii, uniwersytetów i szkół wyższych.
Petersburg stał się miejscem pracy zgromadzeń
zakonnych zakładanych przez Polaków w innych zaborach. Dwukrotnie podjęto próby odrodzenia męskich
zakonów w sytuacji zagłady zakonów wskutek zakazu
przyjmowania do nowicjatów i antyzakonnej polityki
caratu. Pierwszą przedsięwziął abp Ignacy Hołowiński
(1807–1855), rektor Akademii Duchownej (il. 10–11), który
chciał utworzyć zgromadzenie księży świeckich związanych ślubami i regułą, mające zastąpić zakony w pracy
oświatowej i duszpasterskiej. Pierwszym kapłanem tego
zgromadzenia był ks. Zygmunt Szczęsny Feliński. Niestety, śmierć metropolity przerwała to dzieło. Powiodła
się następna próba – odnowa zakonu księży marianów
dokonana przez błogosławionego Jerzego Matulewicza
(1871–1927), późniejszego generała zakonu i biskupa

wileńskiego, który wraz z prof. Franciszkiem Buczysem
opracował reguły nowego zgromadzenia. Marianie prowadzili tajne nauczanie języka polskiego i katechizmu,
zakładali szkoły, przytułki i ochronki.
Działalność pedagogiczną i charytatywną wsparły
także zakony żeńskie. W latach 1856–1859 została założona
w Petersburgu nowa wspólnota zakonna, której celem
było wychowanie biednych katolickich sierot – franciszkanki Rodziny Maryi. Powołali ją do życia przy kościele
św. Katarzyny abp warszawski Zygmunt Szczęsny Feliński oraz Konstanty Łubieński. Początkowo zamieszkały
tam też pierwsze kandydatki i utworzono przytułek dla
dziewcząt, gdy siostry nabyły własny budynek (14-ta linia
Wyspy Wasiljewskiej 25–27), działalność została poszerzona o szpital i warsztaty.
W 1890 roku na zaproszenie swego kuzyna ks. Antoniego Maleckiego do Petersburga przyjechała s. Paula
Malecka z grupą sióstr, by podjąć pracę w przytułku
dla chłopców. Należała ona do bezhabitowego zgromadzenia Córek Najczystszego Serca Maryi. Siostry działały w różnych instytucjach na terenie miasta, między
innymi w zakładach Maleckiego, przy Domu Pracy
(w latach 1894–1910 prowadzonym przez Towarzystwo Dobroczynności) oraz przytułku dla niemowląt
bpa Symona. Siostry utworzyły pracownię krawiecką
(Mastierska 9) oraz opiekowały się powstałym w 1896 roku
przytułkiem dla dziewcząt i założonym w roku 1899 przytułkiem dla chłopców. Od 1910 roku działały przy nowej
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parafii św. Kazimierza. Kolejna wspólnota Sióstr Najświętszego Imienia Jezus przybyła prawie w tym samym czasie
(1892) na zaproszenie proboszcza św. Katarzyny, by podjąć
pracę w gimnazjum, a następnie w szkole elementarnej
przy parafii (od 1914). W 1916 roku łącznie pracowało przy
parafii św. Katarzyny 26 sióstr. Tam też pracowały Małe
Siostry Niepokalanego Serca Maryi, prowadząc szkolę dla
dziewcząt, a następnie przejęły ochronkę po sercankach
przy parafii św. Kazimierza.
W Petersburgu działała jeszcze jedna żeńska
wspólnota zakonna bliska duchowości Honorata Koźmińskiego – Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej
Rodziny, założona przez s. Bolesławę Lament (1862–1946),
późniejszą błogosławioną. Siostry wraz z założycielką
podjęły w 1907 roku prace w przytułku przy kościele
św. Kazimierza za Narwską Zastawą, a w roku 1912 druga
wspólnota zamieszkała przy parafii Nawiedzenia NMP,
gdzie zajmowała się nauczaniem początkowym w szkole
parafialnej i pracą w przytułku dla osób starszych.
W 1907 roku na zaproszenie ks. Konstantego Budkiewicza przybyła do Petersburga wraz z dwiema siostrami
s. Urszula Ledóchowska (1864–1939), założycielka urszulanek Serca Jezusa Konającego, późniejsza święta (il. 12).
Siostry prowadziły internat istniejący przy gimnazjum
parafialnym św. Katarzyny. Nie nosiły habitów z powodu
zakazu działalności zakonów w Imperium Rosyjskim.
Przebywały w Rosji nie jako zakonnice, ale najczęściej
jako nauczycielki, pracownice domów opieki i przytułków.

Sytuacja Polaków w Imperium Rosyjskim istotnie
zmieniła się po 1905 roku. Dekret tolerancyjny z 17 (30)
kwietnia 1915 roku przyznawał im większe swobody
i możliwości działania. Pozwolono na zmianę wyznania i na powrót byłych unitów do Kościoła katolickiego,
wykład religii w szkołach w językach ojczystych, ogłoszono amnestię dla kapłanów, którzy zostali ukarani za
posługi duszpasterskie unitom, zwrot skasowanych świątyń i klasztorów, remonty i budowę nowych. Prawicowe
i nacjonalistyczne skrzydło w III Dumie doprowadziło
jednak do nawrotu polityki konserwatywnej oraz zahamowania procesu liberalizacji życia religijnego.
W Petersburgu, pomimo trudności wzrosła jednak
liczba świątyń, rozwinęły się także formy działalności
edukacyjno-społecznej. Szkolnictwo przez cały wiek XIX
istniało wyłącznie w kręgu kościelnym, było związane
z działalnością parafii i aktywnością duchowieństwa w tej
dziedzinie. Ks. Konstanty Budkiewicz początkowo organizował kółka samokształceniowe pod nazwą A.B.C., które
w 1907 roku zostały przekształcone w Polską Macierz
Szkolną. Prezesem Macierzy był między innymi ks. Michał
Godlewski (1872–1956), dbający o rozwój szkolnictwa
polskiego w Rosji. Początkowo Macierz finansowała działalność tylko dwóch szkół, z czasem poszerzyła swą opiekę
do 12 szkół i dwóch burs. Jej prezes (od 1910) Stanisław
Ptaszycki (1853–1933) wspólnie z żoną Zofią ufundował
willę w Tierijokach (ob. Zielenogorsk), przeznaczoną na
działalność religijno-kulturalną petersburskiej Polonii.
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Organizowano tu często kolonie dla dzieci katolickich,
m.in. przez parafię św. Katarzyny. Prowadziły je s. Urszula
Ledóchowska i współpracująca z Konferencją św. Wincentego à Paulo s. Bolesława Lament. Od 1915 roku Ptaszycki
organizował w Rosji i Finlandii szkoły dla dzieci Polaków
ewakuowanych z Królestwa Polskiego.
Nadal przy każdej parafii utrzymywano szkoły elementarne, które przekształcano niejednokrotnie w szkoły
średnie. W 1907 roku powstała zainicjowana przez ks.
Maleckiego szkoła średnia z polskim językiem wykładowym przy prężnie działających zakładach – warsztatach
(stolarskim, introligatorskim, ślusarskim i kowalskim),
w których można było uzyskać dyplom czeladnika.
Ks. Franciszek Buczys (1872–1951) utworzył
w 1907 roku Katolickie Stowarzyszenie Pedagogiczne.
W 1909 roku powołano Katolickie Stowarzyszenie
„Oświata”, którego celem była pomoc w rozpowszechnianiu oświaty wśród katolickiej ludności Imperium: prowadzenie wykładów publicznych, kółek akademickich,
wydawanie i rozpowszechnianie czasopism. Do rady
weszli: Jerzy Matulewicz, Antoni Około-Kułak i Franciszek Karewicz. Stowarzyszenie organizowało także
wieczorki, wycieczki i prelekcje. Wykłady głosili głównie
profesorowie seminarium duchownego i Akademii (m.in.
Jan Bączek, Aleksander Grygajtis, Franciszek Buczys,
Stanisław Trzeciak, Aleksander Wóycicki). Ks. Erazm
Kluczewski (1831–1915) organizował przy parafii św. Katarzyny zebrania dla historyków, archiwistów i bibliotekarzy.
Irena Wodzianowska

Utworzył koło studentów, którzy pod jego kierownictwem
prowadzili inwentaryzację skonfiskowanego Polsce mienia
kulturalnego, znajdującego się w archiwach, bibliotekach
i muzeach Petersburga.
Wybuch pierwszej wojny światowej sprowadził do
Petersburga falę uchodźców z ziem polskich. Utworzono
wówczas Towarzystwo Pomocy Ofiarom Wojny, w którego
szeregach znaleźli się wybitni członkowie kolonii polskiej,
między innymi ks. Budkiewicz. Dbając o rzesze Polaków
w rosyjskiej stolicy zorganizowano w latach 1916–1918
Wyższe Kursy Polskie, powołane przez Towarzystwo
Miłośników Historii i Literatury. Kursy miały poziom
uniwersytecki, umożliwiały Polakom słuchanie polskich
wykładów z poszczególnych dziedzin wiedzy. Otworzyli
je jesienią 1916 roku wykładami inauguracyjnymi rektor
Akademii Duchownej ks. Idzi Radziszewski oraz pierwszy
dyrektor prof. Tadeusz Zieliński. Wykładowcami byli m.in.
Jan Baudouin de Courtenay, ks. Czesław Falkowski, Leon
Petrażycki, Jan Ptaszycki i Stefan Cybulski.
Ukazywała się polska prasa katolicka: „Pod Znakiem
Krzyża i Wiary” (1910–1914), „Wiara i Życie” (w języku polskim i rosyjskim), kalendarze „Polski Kalendarz Katolicki”
(1896–1903), „Kalendarz Rzymsko-katolickiego towarzystwa Dobroczynności” (1896–1905), „Pod znakiem Krzyża”
(od 1912), od 1909 roku wychodziły „Wiadomości Archidiecezjalne” dla duchowieństwa archidiecezji mohylewskiej, a od 1911 „Wiadomości Kościelne” (w 1917 – „Życie
Kościelne”).
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Rok 1917 stał się rokiem przemian. Rewolucja lutowa
dawała upragnioną wolność działania oraz nadzieję na
wskrzeszeniu kraju. Gdy po abdykacji Mikołaja II władzę w cesarstwie przejął Rząd Tymczasowy, administrator mohylewskiej archidiecezji bp Jan Cieplak zwrócił się
z prośbą do wiernych i kapłanów o modlitwę dziękczynną
z okazji przewrotu demokratycznego. Już w kwietniu przy
Ministerstwie Spraw Wewnętrznych została utworzona
komisja pod przewodnictwem Siergieja Kotlariewskiego,
mająca za zadanie rozpatrzenie obowiązujących w Rosji
praw dotyczących Kościoła katolickiego. W wyniku jej prac
zamknięty został Departament Wyznań Obcych, powstało
Ministerstwo Wyznań, a w miejsce Kolegium – konferencja
episkopatu. Świeccy i duchowni włączyli się w prace Rządu
Tymczasowego i tworzenie nowego prawodawstwa dotyczącego Kościoła katolickiego i szkolnictwa. W pracach Komisji Likwidacyjnej do Spraw Królestwa Polskiego w dziale
oświatowym i kościelnym brali udział m.in. administrator archidiecezji mohylewskiej bp Jan Cieplak, Stanisław
Ptaszycki, ks. Idzi Radziszewski. Wynikiem prac komisji
było ogłoszenie uchwały Rządu Tymczasowego o zmianie przepisów obowiązujących w odniesieniu do Kościoła
rzymskokatolickiego w Rosji 26 lipca 1917 roku. Kościół
zyskał prawo decydowania w zakresie organizacji swej
działalności, powołując między innymi Konferencję Episkopatu jako naczelną instytucję zarządu Kościoła w Rosji.
Parafie petersburskie w 1917 roku liczyły 75 000 wiernych, z których większość stanowili Polacy. W samym

mieście funkcjonowało siedem parafii oraz pięć świątyń
nieparafialnych i jedenaście prywatnych kaplic. Parafie
stały się miejscem swobodnej manifestacji uczuć religijnych i narodowych. Najliczniejsza z nich – św. Katarzyny, stała się miejscem wielu podniosłych uroczystości
o charakterze religijnym i narodowym. Polacy licznie
wzięli udział w procesji Bożego Ciała (30 maja 1918),
w obchodach setnej rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki
(14 października 1917).
Nadzieje Kościoła na rozwój działalności wygasły
po rewolucji październikowej. Już w 1918 roku budynki
i majątki kościelne przeszły pod zarząd miejscowych Rad.
W 1918 roku zamknięto Akademię Duchowną i seminarium, znacjonalizowano budynki gimnazjum i szkoły
św. Katarzyny. W celu samoobrony powstał Polski Komitet
Obywatelski z ks. Budkiewiczem na czele, zorganizowano
także tajne nauczanie dla kleryków w latach 1921–1929.
Czasy komunizmu przerwały działalność sióstr
oraz istnienie ich domów. W pierwszych latach władzy
bolszewickiej siostry misjonarki Świętej Rodziny prowadziły nadal katechizację dzieci (1918–1933), czasami
w nagrobnych kaplicach. Ostatnia przełożona (s. Łucja
Czechowska) została aresztowana w 1933 roku. Szeroka
działalność charytatywna i oświatowa franciszkanek
Rodziny Maryi zakończyła się w 1930 roku, gdy zostały
one wysłane w głąb ZSRR. Działalności zaprzestały organizacje charytatywne, których majątek został znacjonalizowany w latach 1918–1919. W miarę możliwości pomocy
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potrzebującym udzielały parafie, a członkowie Towarzystwa Wincentego à Paulo wspomagali świeckich i duchowieństwo, uwięzionych lub zesłanych. Przy parafiach nadal
prowadzono nauczanie religii, przygotowywano dzieci
do Pierwszej Komunii Świętej, organizowano odczyty
i spotkania religijne.
Rozpoczęły się represje wobec duchownych i świeckich katolików, wielu kapłanów zostało uwięzionych lub
nękanych rewizjami. W 1923 roku aresztowano 14 kapłanów, wśród nich abpa Jana Cieplaka (il. 13). W pokazowym
procesie w Moskwie zarzucono im działalność rewolucyjną przeciwko władzy radzieckiej. Właściwie zlikwidowano struktury administracyjne Kościoła katolickiego.
Liczba katolików zmniejszyła się pięciokrotnie.
Parafia św. Katarzyny w 1925 roku liczyła już tylko 6000
wiernych. Stopniowo likwidowane były także świątynie.
Jako jedną z pierwszych zamknięto prokatedrę (1922),
potem kościół Jana Chrzciciela, parafię św. Stanisława
Biskupa zamknięto w 1935 roku. W roku 1938 ostatecznie
zamknięto także kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej
przy Newskim Prospekcie oraz Nawiedzenia NMP na już
zlikwidowanym i zdewastowanym cmentarzu katolickim. Zniknęły mogiły dostojników kościelnych, członków
polskich rodzin arystokratycznych, profesorów uczelni
wyższych i przedstawicieli Polonii. Świątynie katolickie
zamieniono na budynki użyteczności publicznej. Pozostała
tylko jedna parafia dla katolików w Leningradzie – NotreDame de France (później Matki Bożej z Lourdes). Nie

licząc krótkiego okresu w roku 1923 (styczeń – czerwiec)
kościół nie był zamknięty. Służył przebywającym w mieście dyplomatom, ale skupiali się wokół niego także Polacy.
Tu też w 1926 roku został wyświęcony na biskupa ks.
Antoni Malecki jako apostolski administrator Leningradu.
Odradzanie się życia religijnego katolików rozpoczęło się w Petersburgu dopiero na początku lat dziewięćdziesiątych. W kwietniu 1991 roku Stolica Apostolska
powołała dwie struktury administracyjne dla części europejskiej i azjatyckiej Rosji. Na ich czele stanęli abp Tadeusz
Kondrusiewicz i bp Joseph Werth. Zaktywizowała się
działalność wspólnot katolickich. Parafia św. Katarzyny
Aleksandryjskiej wznowiła działalność w roku 1991, a rok
później zwrócono budynek Kościołowi i rozpoczęły się
prace restauracyjne. Powrócili także dominikanie, którzy
nie zapomnieli o swej petersburskiej placówce w najtrudniejszym okresie. Od 1969 roku nielegalnie przyjeżdżał do
Leningradu o. Aleksander Hauke-Ligowski. W roku 1989
wspólnota już oficjalnie rozpoczęła działalność, przyjechały także siostry dominikanki.
W 1992 odrodziła się parafia św. Stanisława. Kościół
zwrócono wspólnocie w 1996 roku i po 60 latach przerwy
odprawiona została pierwsza msza święta. W 2009 roku
ustanowiono tu Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć
Przedziwnej, pierwsze sanktuarium maryjne w Federacji Rosyjskiej. W 1992 roku zwrócono także prokatedrę
Wniebowzięcia NMP, a w 1998 został odzyskany budynek kościoła Najświętszego Serca Jezusowego. W obu
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zniszczonych świątyniach prowadzone były prace renowaKościół św. Katarzyny otrzymał godność bazyliki
cyjne (w kościele Serca Jezusowego jeszcze niezakończone). mniejszej 23 lipca 2013 roku. Po 95 latach procesja Bożego
Przy parafiach prowadzone są katechezy, przygotowania
Ciała ponownie przeszła ulicami miasta. Miasta, w któdo sakramentów, spotkania biblijne, bractwa różańcowe, rym żyli i pracowali święci i męczennicy: św. Zygmunt
działają grupy modlitewne. Msze święte odprawiane są
Szczęsny Feliński, św. Urszula Ledóchowska, św. Rafał
głównie w języku polskim i rosyjskim, ale także w angiel- Kalinowski, Słudzy Boży bp Antoni Malecki, Jan Cieplak,
skim, francuskim, hiszpańskim i koreańskim.
Paweł Chomicz, Antoni Czerwiński i inni. Wielu z nich,
Do Petersburga wrócili w 1991 roku franciszkanie, nie zapominając o swym pochodzeniu i Ojczyźnie, włątworząc klasztor św. Antoniego. Odrodzono również ruch
czyło się w działalność na rzecz zjednoczenia Kościołów
tercjarzy franciszkańskich, który funkcjonował jeszcze na
i wspomagało działalność przedstawicieli innych wyznań
przełomie XIX i XX wieku. Obecnie duchowość francisz- i narodów.
kańską wśród osób świeckich rozwijają zakonnicy, proPrzez długie lata władzy sowieckiej Polacy nie mogli
wadząc spotkania modlitewne i rekolekcje. W 1994 roku
się zrzeszać. Po roku 1989 zaczęli się oficjalnie spotykać
powołano wydawnictwo katolickie oo. Franciszkanów, w siedzibie konsulatu polskiego. Powstały organizacje
drukujące encyklopedię katolicką, dokumenty Kościoła, polonijne, jak Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe
księgi liturgiczne, literaturę teologiczną, religijno-filozo- „Polonia” im. Adama Mickiewicza, które wydaje miesięczficzną i historyczną. W 1996 roku powstał dom salezjański, nik „Gazeta Petersburska”. Funkcjonuje Stowarzyszenie
w którym funkcjonuje Centrum Młodzieżowe. Księża
im. Fryderyka Chopina, Związek Polaków im. Ks. Bpa
werbiści (Zgromadzenie Słowa Bożego) podjęli się z kolei Antoniego Maleckiego. Wydawana jest „Gazeta Petersodbudowy zwróconego w 2005 roku kościoła Nawiedzenia
burska”, a życiu religijnemu miasta i jego dziejom poświęNMP, siódmej parafii powstałej od 1991 roku na terenie
cono kwartalnik „Nasz Kraj” w wersji polsko-rosyjskiej,
miasta. Katolicy bowiem od wielu lat starali się o zwrot
wydawany przez proboszcza kościoła św. Stanisława ks.
zrujnowanego budynku sakralnego, uzyskując zgodę na
Krzysztofa Pożarskiego. Polaków w Petersburgu jest zdeto dopiero w 2003 roku. W 1993 wznowiło działalność
cydowanie mniej niż w 1917 roku, ale petersburska Polonia
seminarium duchowne, początkowo w Moskwie, a od
wciąż daje świadectwa swego istnienia i aktywności, także
roku 1996 w Petersburgu.
w sferze życia religijnego.
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kolegium duchownego. Fotografia
z lat 10. XX wieku. Petersburg,
Państwowe Muzeum Historii
Petersburga
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Miłośnik Petersburga sięgający po szkic poświęcony
polskiej aktywności wydawniczej w stolicy Cesarstwa
Rosyjskiego ma prawo oczekiwać usystematyzowanego przedstawienia kolejnych inicjatyw, które tworzyły zwartą panoramę życia intelektualnego w mieście
nad Newą. Cóż miałoby stanowić przeszkodę dla takiej
prezentacji „długiego” wieku XIX? Nie demonizując trudności, przed jakimi staje historyk próbujący uporządkować zagmatwaną rzeczywistość minionych epok, warto
od razu wypowiedzieć dwie ogólne uwagi. Po pierwsze,
ostatnie dwanaście dekad przed rewolucją październikową to w dziejach Rosji czas dynamicznej, niekiedy
zapierającej dech transformacji. Metronom dziewiętnastowiecznego Imperium Rosyjskiego nie wybija jednego tempa, modernizujące się państwo carów cierpi
na arytmię historycznych przemian. Właśnie w Petersburgu ów zmienny rytm życia daje się odczuć najsilniej.
Odczuwają go także osiadli w Piotrowej stolicy Polacy.
Mikołaj Banaszkiewicz

Dziesięciolecia rządów trzech Aleksandrów i dwóch
Mikołajów tylko w podręcznikach stanowią zwartą
całość, współczesnym nie jawiły się bynajmniej jako
ciąg ściśle powiązanych ze sobą zdarzeń. Dlatego też
inną miarę należy przykładać do przedsięwzięć wydawniczych pierwszej połowy XIX wieku, inną natomiast do
inicjatyw ostatniej dekady caratu, gdy bardzo poszerzył się zakres swobody słowa drukowanego. Po drugie,
losy Polaków petersburżan były funkcją beznadziejnie
splecionych czynników, na które nie mieli specjalnego
wpływu. Ich dążenia, nawet jeśli wyzbyte aspiracji wolnościowych, napotykały rozmaite opory. Dziejami kolonii
petersburskiej nie kierowała bowiem wyłącznie logika
historii Rosji, wpływał na nie – często mimowolnie –
także fakt przynależności do wspólnoty zachodnich
Słowian. Oto dlaczego tak trudno opisać polską diasporę w Petersburgu: oddziaływał na nią nie tylko bieg
spraw Imperium, lecz także zmienna fortuna podbitego
narodu; nie miała ona jednolitego wizerunku ani wśród
„swoich”, ani wśród „obcych”; jej poczynaniami nie kierowała wspólnota celów politycznych.
I jeszcze jedno. Niniejszy szkic traktuje o „papierowych” śladach aktywności intelektualnej Polaków
w Petersburgu, poza jego horyzontem znalazła się więc
duchowa strona każdego z opisywanych przedsięwzięć.
Nie od dziś wiadomo, że papier się nie broni. Niech jednak ta okoliczność nie stanie się asumptem do ferowania ostrych sądów o bohaterach poniższego omówienia.
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Trzeba pamiętać, iż na każdym wytłoczonym egzemplarzu
wychodzącej od 3 stycznia 1817 roku do 31 stycznia
polskich druków cieniem kładła się trudna kohabitacja 1821 roku (il. 1)1. Czterostronicowy dziennik (w poniepolskich twórców i wydawców z Petersburskim Komite- działki gazety nie wychodziły) miał uporządkowaną struktem Cenzury. Rosyjski system cenzury ulegał w XIX wieku
turę: „Wiadomości Kraiowe z Petersburga”, „Wiadomości
niejednej modyfikacji: kolejni carowie co rusz przekształ- Zagraniczne: Niemcy. Francyia. Prussy”, „Rozmaitości”.
cali jego struktury instytucjonalne, nadawali mu nowe Taka zapowiedź musiała brzmieć atrakcyjnie, w rzeczynazwy, wprowadzali obostrzenia w stosunku do cenzo- wistości jednak główne zadanie wydawnictwa polegało na
rów. Zmieniała się sama natura kontroli: zrazu oparta na
zakomunikowaniu czytelnikom obwieszczeń urzędowych
„zasadzie prewencji”, z czasem została podporządkowana
oraz dyrektyw władz wojskowych. Trudno zresztą oczeki„zasadzie represji”. Z pozoru takie rozwiązanie dawało
wać czegoś więcej od na poły oficjalnego periodyku. Nie
większą swobodę publikującym, ale w praktyce niepomier- wiadomo niczego pewnego ani o tym, gdzie trafiał, ani
nie zwiększało ryzyko ponoszone przez tzw. redaktora
o wielkości nakładu; nie sposób więc rozstrzygnąć, czy
odpowiedzialnego i wydawcę, którzy oddając do druku „Ruski Inwalid” cieszył się popularnością wśród Polaków.
materiały, ponosili za ich treść odpowiedzialność prawną
W okresie przed powstaniem styczniowym najdłuższą
i materialną. Mechanizm ten okazał się skuteczniejszy
polską imprezą wydawniczą nad Newą okazał się „Tygood lęku przed czerwonym ołówkiem cenzorskim, gdyż
dnik Petersburski”. Zaczyn wyrobił Mikołaj Malinowski
(1799–1865), absolwent Uniwersytetu Wileńskiego, histowzmagał autocenzurę – wyostrzone do granic poczucie
ryk, członek Towarzystwa Filaretów (il. 2). Przebywając
zagrożenia było najskuteczniejszym środkiem blokowania
treści mogących rozsierdzić czynniki rządowe. Bez wzięcia
u schyłku lat dwudziestych w stolicy Rosji, zdołał uzyskać
pod uwagę tych uwarunkowań łatwo popaść w nadmierny
zgodę Głównego Urzędu Cenzury na wydawanie czasokrytycyzm wobec zachowawczości polskiego środowiska
pisma o profilu literacko-społecznym. Nie zaprzepaściła
wydawniczego nad Newą.
tej możliwości zmiana planów życiowych Malinowskiego,
który opuścił Petersburg, by podjąć pracę w Wilnie. Za
•••
aprobatą czynników zwierzchnich prawa do pisma przejął
Józef Emanuel Przecławski (1799–1879), ważna figura na
Najwyższa pora przejść do omówienia. Kronikarski „pograniczu” polsko-rosyjskim. Słuchacz Uniwersytetu
obowiązek nakazuje rozpocząć przegląd polskiej prasy
w Wilnie, gdzie poznał między innymi Adama Mickieod gazety „Ruski Inwalid czyli Wiadomości Wojenne”, wicza, po kilku latach znalazł się Petersburgu, tam też,
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wykorzystując swoje koneksje, wstąpił na służbę pań- a rozumieć niepodobna nie dotrzymując mu kroku”2.
stwową. W ten sposób zaczęła się spektakularna kariera, Jeśli Przecławski kiedykolwiek próbował realizować ów
uwieńczona po wielu latach przyznaniem rangi tajnego
program, nie czynił tego konsekwentnie. W świadomoradcy. Przecławski budował swoją pozycję skrupulatnie, ści potocznej czasopismo było bowiem organem „koterii
zaspokajając oczekiwania władz, toteż nachylenie gazety
petersburskiej”, grupującej pisarzy o konserwatywnej
wahało się między lojalizmem a bezprzykładnym serwi- orientacji: hrabiego Henryka Rzewuskiego (il. 4), Michała
lizmem, co bardzo szybko dało o sobie znać w tekstach
Grabowskiego (il. 5), ks. Ignacego Hołowińskiego, w jakiejś
rzucających gromy na powstańców listopadowych. Poli- mierze Józefa Ignacego Kraszewskiego. Nie oznacza to
tyczne stanowisko pisma nie mogło odpowiadać wielu
bynajmniej całkowitego zamknięcia łamów dla innych
Polakom, ale przez długi czas „Tygodnik Petersburski” tendencji. Ukazywanie współczesnych zjawisk kultury,
zajmował na polskojęzycznym rynku prasowym pozycję
w tym zwłaszcza nowoczesnej literatury francuskiej
nieomal monopolistyczną (w 1832 roku stał się oficjalną (Victora Hugo, Honoré de Balzaca), to najpewniej wyraz
gazetą Królestwa Polskiego). Skądinąd zachowana kore- przeświadczenia, że kurczowe trzymanie się lansowanego
spondencja redaktora ze strażnikiem prawomyślności
przez tradycjonalistów programu zagłębienia się w przeczasopisma dowodzi, że nawet arcyostrożny i często prze- szłość nie pozwoli podtrzymać stałego zainteresowania
kraczający rubikon narodowej przyzwoitości Przecławski
czytelników. Czytająca publiczność okazała się jednak
nie miał łatwego życia.
bezlitosna i gdy „Tygodnik Petersburski” stracił walor
Pierwszy numer „Tygodnika Petersburskiego” nosi
medium ogólnoinformacyjnego, porzucili go subskrybenci
datę 15 stycznia 1830 roku, ostatni – 30 grudnia 1858 roku
na rzecz pism mniej zachowawczych i lepiej odpowiada(il. 3). Trudno oczekiwać, by w ciągu prawie trzech dekad
jących ich upodobaniom.
istnienia pismo okopywało się na tych samych pozycjach
Zgoła odmienne ambicje ujawniał polski tygodnik –
ideowych. Sformułowane explicite pierwotne intencje „Bałamut”, zorientowany na czytelników, którzy nie sądzili
ujawniały dążenie do „unowocześnienia świadomości” bynajmniej, że idee oświeceniowe przebrzmiały (il. 6).
Polaków. W artykule programowym pisano: „Lecz kiedy
Jego założycielem był Adam Rogalski (1800–1843), tłunam dawne sprawy, w duchu dawnych wieków pojmować
macz, pisarz religijny i carski urzędnik. Funkcję redaknakazuje czystsze historyczne sumienie, pamiętajmyż, że
tora pełnili także Michał Konarski (1784–1861), pedagog
i nasze w duchu naszego pojmowane być powinny, że aby
i literat, Józef Sękowski (1800–1858) i Tadeusz Bułharyn
się prawdziwie zasłużyć wiekowi, rozumieć go potrzeba, (1789–1859). Dwie ostatnie postaci niewątpliwie zapisały
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swoje imiona na karcie dziejów stosunków polsko-rosyjskich wyraźnymi zgłoskami (niekoniecznie jednak
złotymi). Sękowski to przede wszystkim orientalista, profesor Uniwersytetu Petersburskiego i pierwszy redaktor
wydawanego od 1834 roku almanachu „Bibliotieka dla
Cztienija”. Bułharyn (il. 7) zasłynął jako autor powieści
obyczajowych i historycznych, krytyk, wydawca i redaktor popularnej „Siewiernoj Pczeły”3. Pismo literackie
o nachyleniu satyrycznym lansowało program modernizacji gospodarczej, propagowało też nowoczesny wzorzec
obywatelski, wyzbyty religijności, kładący za to nacisk na
„mieszczańską” etykę postępowania i pracy. Tak zakreślony
program nie mógł przypaść do gustu prowincjonalnemu
odbiorcy, zdegustowanemu szyderstwami ze szlachty.
Polityczny indyferentyzm, podszyty hasłami oparcia
stosunków socjoekonomicznych na racjonalistycznych
podstawach, odstręczał gorzej sytuowanych reprezentantów stanu uprzywilejowanego: słabo wykształconych
i zarządzających gospodarstwami według przestarzałych
metod. Nic tedy dziwnego, że począwszy od pierwszego
numeru, opatrzonego datą 15 maja 1830 roku, pismo zmagało się z problemem niedostatecznej liczby prenumeratorów. W ostatnim numerze, datowanym na 29 sierpnia
1836 roku, wydawca tak oto tłumaczył swoją spóźnioną
kapitulację: „Redakcya «Bałamuta» […] starała się regularnie je wydawać, ufając, że szlachetność pobudki uniewinni, a spółdziałanie gorliwych korrespondentów zasili
niedostateczność własnych jej zdolności”4. Nadaremnie.
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W Petersburgu doby Mikołaja I podjęto kilka prób
przełamania hegemonicznej pozycji „Tygodnika Petersburskiego”; nie wszystkie czyniły to godnie. Nie trwał
długo popis grafomaństwa Wincentego Zgierskiego, który
upust swoim preferencjom literackim dał w siedmiu
numerach „Egidy” (pierwszy wyszedł 1 stycznia 1833 roku,
ostatni – równo cztery miesiące później). Periodyk nieudolnie naśladował modne wtedy pisma o charakterze
encyklopedycznym. Gust estetyczny Zgierskiego, rozkochanego w patosie schyłkowego klasycyzmu, nie zyskał
licznych admiratorów. Urodzaj w czasopiśmiennictwie
przypadł na lata czterdzieste. Od roku 1840 do 1844 Jan
Barszczewski (1794–1851) drukował noworocznik „Niezabudkę”; było to przedsięwzięcie petersburskich studentów.
W latach 1843, 1844 i 1846 pojawiły się nad Newą trzy
numery (czwarty – ostatni – wyszedł w Wilnie) „Rocznika
Literackiego”, czasopisma wydawanego przez Romualda
Podbereskiego (1812–1856). Filozofia, religia i historia – te
trzy dziedziny, poza literaturą, znajdowały się w centrum
zainteresowania twórców zasilających wydawnictwo swoimi tekstami. Złośliwi powiadali, że najmocniejszą stroną
pisma są walory artystyczne: Podbereski (il. 8) zaangażował polskich studentów petersburskiej Akademii Sztuk
Pięknych do sporządzania rysunków, muzycy z kolei
publikowali tam melodie skomponowane do niektórych
utworów literackich. W 1846 roku ukazała się w stolicy Rosji „Gwiazda”, bardziej almanach niż czasopismo.
W stopce wydawniczej umieszczono nazwisko Zenona
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Wydane niedawno prace
polskich rusycystów Darii
Ambroziak czy Piotra Głuszkowskiego walczą z czarną
legendą otaczającą dotąd obu
zrusyfikowanych Polaków.

4 . „Bałamut”, 1836, 29 VIII,
s. 48 (paginacja ciągła).
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Fischa (Fisza; 1820–1870), ale równorzędnymi partnerami tej inicjatywy byli Jakub Jurkiewicz (1808–1875) oraz
Antoni Marcinkowski (1823–1880). W opublikowaniu
„pisma zbiorowego” powszechnie upatrywano wyzwania
rzuconego Przecławskiemu. Nie wynika to jednoznacznie
z pierwszego numeru (kolejne trzy wydano już w Kijowie),
choć zapowiedzi o potrzebie polemiki automatycznie
sytuowały wydawnictwo w opozycji do koterii petersburskiej. Ideowej wymowy „Gwiazdy” należy szukać w dziale
prozatorskim, na który w rzeczywistości składała się
głównie krytyka literacka.
Być może najlepszą ilustracją trudności, z jakimi przyszło mierzyć się w stolicy państwa carów animatorom polskich wydawnictw, był los „Słowa”, zrealizowanej na progu
„epoki wielkich reform” inicjatywy wydawniczej Józefata
Ohryzki (1827–1890), z zawodu prawnika, z przekonania
niestrudzonego działacza społecznego, sprzeciwiającego
się nieprawościom caratu (il. 9). Czasopismo było urzeczywistnieniem idei, którą w dobie odwilży posewastopolskiej lansowały liberalne kręgi stolicy Rosji – stworzenia
platformy porozumienia między dwoma zwaśnionymi
narodami skazanymi na siebie zrządzeniem losu. Pomysłodawcami nowego organu prasowego po stronie polskiej
poza Ohryzką byli Włodzimierz Spasowicz (1829–1906),
Zygmunt Sierakowski (1827–1863), w przyszłości jeden
z dowódców powstania styczniowego, oraz poeta i działacz
demokratyczny Edward Żeligowski (1816–1864). Koronny
argument na rzecz stworzenia pisma odwoływał się do
Mikołaj Banaszkiewicz

bezwzględnej potrzeby zapoznania polskich czytelników
z biegiem spraw politycznych Imperium i z osiągnięciami rosyjskiego życia umysłowego; najdogodniejszym
punktem obserwacyjnym obu zjawisk pozostaje Petersburg – zapewniali twórcy władzę zwierzchnią. Starania
zostały uwieńczone sukcesem (wymagało to również
aprobaty Aleksandra II, który rok wcześniej odmówił
Bolesławowi Maurycemu Wolffowi prawa do wydawania
w stolicy „Gońca Północnego”) i 14 stycznia 1859 roku
ukazał się pierwszy czterostronicowy numer gazety. O tym,
jak bardzo czytająca publiczność łaknęła polskiej prasy,
świadczy niezwykle wysoka liczba prenumeratorów, sięgająca 4000. Wśród współpracowników znalazło się wiele
wybitnych postaci z Królestwa Polskiego i Galicji, skądinąd
o bardzo różnych zapatrywaniach politycznych. Prócz
dominującej w przededniu reformy uwłaszczeniowej tematyki społecznej „Słowo” kładło nacisk na zapoznawanie
czytelników z wszelkimi przejawami kultury polskiej.
W kolejnych numerach redakcja dbała o szczegółowe
odmalowanie narodowej panoramy zdobyczy intelektualnych. Do subskrybentów dotarło tylko 14 numerów
czasopisma, pretekstem do jego zamknięcia było wydrukowanie w piętnastym zeszycie listu Joachima Lelewela
(dla caratu: rewolucjonisty-przestępcy). W rzeczywistości „Słowo” padło ofiarą nieprzychylności administracji
Królestwa Polskiego: nieopatrzne wplątanie się w spór
między polską i żydowską społecznością wywołało reperkusje karne. W ten sposób została zlikwidowana świetnie
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zapowiadająca się inicjatywa wydawnicza, która powstała
w najbardziej sprzyjających warunkach – na fali liberalizacji polityki caratu.
Okres panowania Aleksandra II, w rosyjskiej tradycji
zwanego „carem-wyzwolicielem”, był dla Polaków czasem szczególnie trudnym, kojarzonym przede wszystkim
ze stłumionym zrywem 1863 roku i popowstaniowymi
represjami. Tym bardziej warto wspomnieć, że właśnie
w tamtych latach polskimi siłami podjęto najbardziej
efektowną próbę stworzenia uniwersalnego organu prasowego orientującego się na rosyjską opinię publiczną.
Dokonał tego Adam Honory Kirkor (1818–1886), wydawca
i redaktor czasopism wileńskich, archeolog, historyk
i etnograf. Wykorzystując swoje znajomości, uzyskał zgodę
na wydawanie gazety zwolnionej z cenzury prewencyjnej. Nazwał ją „Nowoje Wriemia” i uruchomił 2 stycznia
1868 roku. Rosyjski rynek prasowy lat sześćdziesiątych
i siedemdziesiątych był nasycony, niełatwo było przebić
się w nim pismu zwalczanemu przez konkurencję jako
organ dwóch partii: polskiej i „obszarniczej” (ten drugi
zarzut kierowano przeciwko Nikołajowi Jumatowowi,
współwydawcy i współredaktorowi gazety). Szefowie
wydania z trudem wiązali koniec z końcem, niska liczba
prenumeratorów (ok. 1500 subskrypcji) świadczyła o tym,
że ideowy profil gazety nie zyskał aprobaty czytelników.
Ostatni numer gazety pod redakcją Kirkora ukazał się
28 stycznia 1871 roku; pikanterii upadkowi dodawała
ucieczka polskiego wydawcy przed wierzycielami (ostatnie

lata spędził Kirkor w Krakowie). Ironia losu sprawiła, że
po kolejnych zmianach właścicieli ostatecznie na fali
panslawistycznego uniesienia w 1876 roku gazetę przejął
Aleksiej Suworin (1834–1912), zaprzysięgły wróg polskości.
Musiało upłynąć wiele lat, nim pojawiło się w Petersburgu nowe polskie wydawnictwo periodyczne – „Kraj”.
Dzieje tego czasopisma to niemal epopeja: nieledwie
ćwierć wieku obecności na rynku (pierwszy numer nosił
datę 4 lipca 1882 r., ostatni – 25 czerwca 1909 r.), w tym
pierwsze lata tak mocno naznaczone rusyfikacyjnymi
ekscesami palatynów Imperium. Tygodnik był wspólnym
pomysłem dwóch działaczy politycznych i społecznych:
publicysty Erazma Piltza (1851–1929) oraz Włodzimierza
Spasowicza, człowieka przynajmniej kilku specjalności,
z których adwokatura przyniosła mu chyba największą
sławę (il. 10–11). Oficjalnie obowiązki wydawcy i redaktora
spoczywały na Piltzu, pełnił je do 12 czerwca 1906 roku;
pismo przetrwało do 1909 i umarło jako tygodnik,
mający za sobą nieudaną finansowo próbę przekształcenia w dziennik. W różnych okresach istnienia „Kraju”
redakcję zasilali utalentowani współpracownicy o zróżnicowanych preferencjach ideowych. Jeden z nich, prozaik
i krytyk literacki Józef Tokarzewicz (1841–1919), to uczestnik powstania styczniowego. Inny, uczony językoznawca
Jan Łoś (1860–1928), miał w II Rzeczypospolitej zostać
rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wysiłki redakcyjne wspierał też Marian Gawalewicz (1852–1910), wzięty
pisarz i publicysta o giętkim piórze. Do grona najbliższych
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współpracowników Piltza należy również zaliczyć: pisarza i publicystę Ludwika Straszewicza (1857–1913), prozaika i krytyka literackiego Wincentego Kosiakiewicza
(1863–1918), działacza społecznego Ludomira Grendyszyńskiego (1859–1922), powieściopisarza Tadeusza
Żuka-Skarszewskiego (1858–1933), prozaika i dramaturga
Stefana Krzywoszewskiego (1866–1950). Spośród polskich
mieszkańców Petersburga wybijali się w „Kraju”: adwokat Bohdan Kutyłowski (1863–1922), który przejął stery
w czasopiśmie po Piltzu, Józef Szyszłło, pracownik z bodaj
najdłuższym stażem w redakcji i częstokroć faktyczny
jej kierownik, przyrodnik i ekonomista Józef Gieysztor
(1865–1958), przemysłowiec, a później deputowany do
III Dumy Państwowej Władysław Żukowski (1868–1916).
Nawet pobieżne przekartkowanie numerów „Kraju”
z różnych lat ujawnia spore zróżnicowanie tego wydawnictwa periodycznego, począwszy od objętości (zrazu 12 stron,
na początku XX w. – 52 strony), po zmiany w układzie
działów i typach dodatków (il. 12). Poza standardowymi
elementami, takimi jak artykuł wstępny, felieton, telegramy, kronika lokalna, zamieszczano korespondencje
z kraju i zagranicy, drukowano też dużo artykułów społeczno-politycznych, ekonomicznych, literacko-naukowych i oczywiście beletrystykę z całą plejadą gwiazd
współczesnej polskiej literatury, pojawiły się i rubryki
kościelne, prawne, oświatowe – wszystko, byle tylko przyciągnąć zainteresowanie czytelników. Bez wątpienia organ
prasowy petersburskich ugodowców wybijał się na tle

polskich czasopism pod względem nasycenia informacjami. To, wysoki poziom edytorski oraz wysoki poziom
publicystyki kulturalnej zapewniały tygodnikowi Piltza
poczytność, mimo że lansowane na jego łamach przesłanie
przypadało do gustu jedynie nielicznym.
Program ugodowy „Kraju” budził skrajne emocje.
Wszelkie koncepcje polityczne opierali publicyści petersburskiego tygodnika na gruncie lojalizmu. Oznaczało to
bezwarunkową akceptację dla posunięć rządu i rezygnację
z jakichkolwiek dążeń emancypacyjnych. Wyrzekając się
niezawisłości, dążyli zarazem ugodowcy do ugruntowania
podmiotowości dzięki pracy organicznej w kluczowych
sferach życia: gospodarce i oświacie – znać tu silny wpływ
pozytywizmu. Z ich punktu widzenia idee niepodległościowe niweczyły szansę podniesienia cywilizacyjnego
i petryfikowały upośledzenie społeczne polskiej ludności;
w tym sensie tradycja powstańcza stanowiła przeszkodę
dla wizji rozwoju uznającej nienaruszalność status quo;
tymczasem każdy akt niesubordynacji Polaków wywołuje
represje i pogarsza ich sytuację, a więc jest tworem polityki nierealistycznej i nieodpowiedzialnej. Dogmatyczność i fatalizm takiego spojrzenia odstręczały większość
czytelników, którzy nie godzili się na to, by ich aktualne
położenie uprawomocniał werdykt rzekomej sprawiedliwości dziejowej. Zdawano sobie bowiem dość dobrze
sprawę z tego, że wyzucie programu socjopolitycznych
przemian z narodowej treści oznacza faktycznie rosyjską hegemonię, przekreślającą szansę utrzymania przez
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Polaków odrębności. Zasadnicza zmiana, jaką przyniosła
rewolucja 1905 roku czyniła program „Kraju” nieadekwatnym do nowej sytuacji.
W petersburskich dziejach prasy polskiej szczególne miejsce zajmuje „Dziennik Petersburski”, który na
początku i na końcu swojej egzystencji wychodził pod
tytułem „Dziennik Petrogradzki”. Pierwszy numer gazety
ujrzał światło dzienne 15 listopada 1909 roku. W przeciwieństwie do omówionych wyżej pism, kierowała ona
swój przekaz głównie do Polaków zamieszkujących Rosję
właściwą. Dumny podtytuł pisma: „Organ Kolonji Polskich w Cesarstwie Rosyjskiem”, nie był frazesem: zamiast
skazanych na zgubę prób rywalizowania z prasą rosyjską
w dziedzinie ogólnoinformacyjnej, redakcja stawiała na
publicystykę mającą w centrum zainteresowania problemy
rodaków. Nie kokietowała przy tym swoich potencjalnych
czytelników, często na jej łamach pojawiały się głosy
w stosunku do nich krytyczne; być może również dlatego
nieustannie borykała się z trudnościami finansowymi,
przed wybuchem pierwszej wojny światowej jej nakład
nigdy nie przekroczył 2000 egzemplarzy. „Dziennik” miał
oblicze patriotyczne: przypominał momenty narodowej
chwały, opowiadał się za solidarnym działaniem, potępiał
dobrowolną zgodę na asymilację. Publikowane na jego
szpaltach materiały są kopalnią wiedzy o aktywności
Polonii, a także o radościach i troskach Polaków żyjących
w stolicy Imperium lub w tzw. guberniach zachodnich.
Między październikiem 1913 a majem 1914 roku zdążyło

ukazać się w formie dodatku do gazety dwanaście numerów kolportowanego wśród studentów „Głosu Młodych” –
organu niepodległościowej lewicy.
Stosunek „Dziennika” do władz różnił się dalece od
wspominanych wyżej pism, nie bez znaczenia były tu
powiązania założycieli gazety z rosyjską partią konstytucyjnych demokratów. W pierwszych latach istnienia
faktycznym wydawcą (i de facto sponsorem) pisma był
Aleksander Babiański (1853–1911), dymisjonowany generał, deputowany III Dumy Państwowej, wzięty adwokat.
W 1915 roku rolę mecenasa deficytowego przedsięwzięcia
wziął na siebie inny adwokat i przemysłowiec naftowy
Bruno Ogulewicz. Lista redaktorów gazety jest długa, wiadomo skądinąd, że największy wpływ na kształt wydania
wywierał wieloletni sekretarz redakcji Stefan Grostern
(1887–1940), a od drugiego roku wojny także warszawski adwokat i zwolennik nurtu niepodległościowego Jan
Dąbrowski. Po 1914 roku jednoznaczna orientacja antyendecka pisma znalazła swój wyraz w artykułach kwestionujących słuszność strategii obranej przez Narodową
Demokrację. Tak ostentacyjna manifestacja sympatii aktywistycznych, a więc dążeń godzących w jedność imperium
Romanowów, doprowadziła do przymusowego zamknięcia gazety z końcem maja 1916 roku. Jej klon ukazujący
się od lipca tegoż roku pod postacią „Kuriera Nowego”
przetrwał tylko nieco ponad pół roku i zniknął z rynku
w podobnych okolicznościach – nie bez poduszczenia
zwolenników orientacji pasywistycznej.
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Ze stolicą państwa carów wiązały się także losy
lutowej. Kulturalną sylwetę tygodnikowi nadawała „Niwa
tygodnika „Głos Polski”, prawda, dopiero począwszy
Literacka”, stały dodatek z solidną porcją prozy, a nieraz
od trzeciego numeru (styczeń 1914), gdy przeniósł się
poezji. Obok „Dziennika Petrogradzkiego” pozostaje „Głos”
z Moskwy. Duszą przedsięwzięcia był Remigiusz Kwiat- cennym źródłem wiadomości o różnorodnej aktywności
kowski (1864–1961), ale z czasem fotel redaktora obejmo- Polaków – dość przejrzeć drukowane w nim ogłoszenia.
wali Edward Bartkiewicz, Helena Lewestam (1865–1942),
Nieusuwalnymi elementami czasopiśmienniczego
w końcu adwokat Henryk Lewestam, który po wstępnych
pejzażu schyłkowych lat carskiej Rosji były wydawnictwa
roszadach został ostatecznie wydawcą pisma. Twórcy
Narodowej Demokracji. Chodzi tu w pierwszej kolejnotygodnika dochodzącego nieraz do trzydziestu stronic
ści o „Sprawę Polską”, następnie zaś o „Dziennik Polski”.
robili co w ich mocy, by urzeczywistnić ambitne zapo- Pierwsze z wymienionych pism ukazywało się od 1 paźwiedzi prospektu, którego ornamentem było przysłane
dziernika 1915 roku jako tygodnik o inklinacjach ideowodo publikacji przez Henryka Sienkiewicza alegoryczne -teoretycznych. Na jego kształt wpływał nie nominalny
opowiadanie Z dawnych dziejów. Również i to wydaw- wydawca Konstanty Broël-Plater (1872–1927), lecz faktyczni
nictwo przywiązywało znaczenie do możliwie pełnego
redaktorzy: Mieczysław Niklewicz (1880–1948), Stanisław
naświetlania życia Polaków w różnych zakątkach Impe- Kozicki (1876–1958) i Zygmunt Wasilewski (1865–1948).
rium. W orbicie zainteresowań redakcji znalazła się także Trwająca wojna sprzyjała zaostrzeniu tonu publicystyki
sytuacja Polonii poza przedrozbiorowymi granicami, endeckiej, która kierowała swe ostrze przeciwko niezbyt
choćby w Stanach Zjednoczonych. Żywo dyskutowano
precyzyjnie definiowanym siłom liberalno-demokratyczna łamach „Głosu” o powinnościach kolonii wobec macie- nym i zwolennikom opcji aktywistycznej, przedstawianym
rzy, w tym o powrocie emigrantów na ziemie rodzime. jako realne zagrożenie dla trwałości polsko-rosyjskiego
Pismo nie miało jednak charakteru stricte politycznego, sojuszu przeciwko Niemcom. Współpracownicy pisma
poza krótkotrwałymi epizodami nie odciskała się też
wiązali nadzieje z przyszłym triumfem koncepcji państwa
silnym piętnem na jego publicystyce żadna opcja ideowa. narodowego. Poza zagadnieniami ściśle politycznymi
Z pewnością wyróżniało to in plus na tle spolaryzowanej
publikowano w „Sprawie” także bardziej „przyziemne”
politycznie prasy polskiej; owszem, w latach 1915–1916 wiadomości dotyczące życia Polaków w Cesarstwie Rosyjpadały nieraz zarzuty przeciwko Narodowej Demokracji. skim. Nakład tygodnika nie przekraczał 2000 egzemTonacja wystąpień pozwoliła pismu uniknąć represji admi- plarzy. Wydawnictwem, mającym w zamyśle stanowić
nistracyjnych i ukazywać się w dalszym ciągu po rewolucji
przeciwwagę dla „Dziennika Petrogradzkiego”, stał się
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natomiast „Dziennik Polski”, wychodzący od 21 września
1916 roku, redagowany przez Kazimierza Ehrenberga
(1870–1932), Władysława Rabskiego (1865–1925) i Bohdana
Wasiutyńskiego (1882–1940). Gazeta jeszcze dotkliwiej niż
jej główny piotrogrodzki konkurent odczuwała obojętność
czytającej publiczności: liczba sprzedawanych numerów
nie przekraczała 5000 egzemplarzy.
Swego rodzaju naukowym suplementem tych wydawnictw była „Myśl Narodowa”, zaprojektowana jako miesięcznik, lecz ukazująca się nieregularnie i z przerwami;
wyszło osiem zeszytów, pierwszy datowano na styczeń
1916, ostatni – na kwiecień 1917 roku. Obowiązki dzielono
solidarnie, choć nominalnie trud redaktorski spoczywał na
historyku literatury Piotrze Bańkowskim (1885–1976), rolę
wydawcy pełnił prawnik Bohdan Winiarski (1884–1969).
W przyszłości obaj zostaną profesorami i będą przejawiać
aktywność na różnych polach działalności publicznej.
Zasilali pismo swoimi tekstami humaniści różnych formacji światopoglądowych, co aż nadto wymownie pokazywało, jak bardzo potrzebna była taka platforma wymiany
poglądów. Zresztą, urzeczywistniony cel wydawnictwa nie
sprowadzał się do publikowania rozpraw z zakresu historii i literatury; redakcja drukowała przeglądy wydarzeń
kulturalnych i naukowych, w dziale bibliograficznym zaś
znajdowały się omówienia prac traktujących o sprawach
polskich lub też napisanych przez Polaków.
W dobie przedrewolucyjnej ledwie zauważalne były
wydawnictwa socjalistyczne. Od marca do lipca 1914 roku

Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy zdołała
wydrukować w stolicy Rosji osiem numerów „Nowej
Trybuny”, rozprowadzanej zresztą w Warszawie. Pismo
wydawali Mieczysław Kozłowski (1879–1927) i Zbigniew
Fabierkiewicz (1882–1919). Wysiłkiem tego ostatniego (jako
wydawca figurował działacz robotniczy Jan Zdziechowicz) w pierwszych miesiącach 1916 roku ukazały się dwa
numery „Życia”. Wydawana po polsku prasa robotnicza
nie przywiązywała wagi do zagadnień narodowościowych,
sprawę polską przyćmiewały interesy klasowe. Na tle tych
krótkotrwałych inicjatyw nieco żywotniejszy okazał się
dwutygodnik „Promień Poranny”: po raz pierwszy dostarczony do rąk czytelników w sierpniu 1916 roku ukazywał
się (po rewolucji lutowej już jako tygodnik „Promień”)
do lipca 1917 roku. Pismem, kojarzonym z niejednolitą
wewnętrznie Polską Partią Socjalistyczną, formalnie kierował Adam Przecławski, lecz faktycznie redagował je
Bronisław Siwik (1876–1933).
Polski Petersburg nie mógłby trwać, gdyby nie więzy
z rodzimą kulturą. Zamieszkały w stolicy Imperium Polak,
któremu zależało na pielęgnowaniu swojej tożsamości,
musiał być au courant z ojczystymi aktualiami w literaturze, sztuce, nauce. Prenumerata czasopism nie zaspokajała
wystarczająco tej potrzeby. Naturalnym miejscem spełniania tych pragnień wydawała się księgarnia. Nie chodziło tu
po prostu o punkt handlowy, gdzie można nabyć książkę:
w Petersburgu nie brakowało wszak dużych przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż detaliczną książek, nie
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wspominając o jarmarcznych kramach z literaturą czy
wędrujących bukinistach. Chodziło raczej o ważny ośrodek kulturalny, promieniujący na polską ludność rosyjskiej stolicy i nastawiony na tę klientelę i jej specyficzne
potrzeby. Oczywiście w księgarniach sprzedawano nie
tylko książki, prasę, mapy i nuty. Rentowność podnosił
handel materiałami i przyborami piśmiennymi, reprodukcjami obrazów i rzeźb, akcesoriami do instrumentów
muzycznych i aparatów fotograficznych oraz całą masą
wyrobów galanteryjnych. Jednakże to właśnie książka
znajdowała się w centrum zainteresowania odwiedzających. Miarą odpowiedzialności ludzi, którzy nie odnosili
się obojętnie do kultywowania tradycji narodowych i dbali
o ciągłość pamięci, było zapewnienie rodakom dostępu
do polskich wydawnictw. Tak, zarabiali na tym, ale nie
warto sprowadzać ich motywacji do samych tylko pobudek
merkantylnych. Dostarczenie polskiemu czytelnikowi
(głównie pracownikowi umysłowemu i studentowi) wartościowego produktu w ojczystym języku to powinność
wcale niełatwa, skoro znając języki obce, łatwo mógł
przedłożyć nad nie wydania zagraniczne zalewające księgarniane półki.
Rola księgarni nie ograniczała się do detalicznego
zbytu towaru, niekiedy ich właściciele decydowali się na
działalność wydawniczą, tym samym czyniąc ze swoich
przedsiębiorstw formy nakładowo-sortymentowe. W przypadku polskich księgarń przypadki takie nie były bardzo
częste, bo też publikowanie własnym sumptem wymagało

pewnych funduszy i wiązało się z ryzykiem. Tym niemniej uzyskanie mocnej pozycji na rynku wymagało
energicznych działań i z pewnością edycje własne (niekoniecznie od razu książkowe czy periodyczne) stanowiły
wówczas bardzo perspektywiczną strategię biznesową.
Model ten z niezłym skutkiem wdrażali polscy księgarze
w Petersburgu. Co najmniej od 1816 roku funkcjonowały
w mieście nad Newą drukarnia i księgarnia połączona
z wypożyczalnią Karola Kraja (Kraya). Prowadził on dość
szeroko zakrojoną działalność wydawniczą. Wspomniano
już o „Inwalidzie Ruskim”, większe wrażenie robi jednak
wydrukowanie w 1828 roku Konrada Wallenroda – pierwsze wydanie poematu powstałego na zsyłce rosyjskiej
(il. 13a-b). Rok później nakładem Kraja ukazały się jeszcze
dwutomowe Poezje Mickiewicza (il. 14). Ważnym wydarzeniem było opublikowanie przezeń zablokowanej wcześniej przez cenzurę wileńską powieści Edwarda Tomasza
Massalskiego Pan Podstolic, albo Czém jesteśmy, czém
być możemy (il. 15). Dzieło ojca kontynuował syn, również
Karol (1809–1874), absolwent medycyny na Uniwersytecie
w Dorpacie. Zdołał on ugruntować reputację drukarni
cenionej za typograficzny kunszt oraz drzeworytnicze
i litograficzne zdobienia. Z jego wydatnym współudziałem ukazały się wzmiankowane wyżej: „Noworocznik
Literacki”, „Niezabudka”, trzy tomy „Rocznika Literackiego” oraz „Gwiazda”. W 1856 roku wobec trudności
materialnych zaprzestał samodzielnego prowadzenia
przedsiębiorstwa, choć pozostał w branży jako ceniony
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specjalista. Brak świadectw dotyczących losów księgarni „Bibliotekę Zaściankową” (1860–1861), którą otwierały
po śmierci Karola Kraja ojca.
Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska. O tym, że polscy
Przykładem spektakularnego sukcesu finansowego
petersburżanie mieli w czym przebierać, można łatwo
była kariera Bolesława Maurycego Wolffa (1825–1883), się przekonać wertując opublikowany w 1854 roku czterod dzieciństwa zakochanego w książkach absolwenta
dziestostronicowy katalog polskich książek dostępnych
warszawskiego gimnazjum, który po paru latach pobytu
w sprzedaży.
w Petersburgu, mając już bogate doświadczenie w zawoPetersburska Polonia nie była więc odcięta od poldzie, otworzył w 1853 roku w Gościnnym Dworze przy
skich książek, zarazem jednak brakowało w mieście
Newskim Prospekcie „Uniwersalną Księgarnię”, a nie- miejsca, które stałoby się punktem zbornym miłośników
spełna trzy lata później założył drukarnię (il. 16–18). Mający ojczystej literatury. Ten stan rzeczy uległ zmianie dopiero
zmysł do interesów, Wolff nie orientował się wyłącznie na
w 1879 roku, gdy Gracjan Jeżyński (1853–1911), adoptowany
czytelnika polskiego, jeszcze i dziś diapazon oferty robi
syn warszawskiego drukarza i księgarza Józefa Ungra
wrażenie: od literatury dziecięcej, przez beletrystykę, po
(1817–1874), zainstalował przy placu Kazańskim 7 księprace naukowe w zakresie nauk humanistycznych i przy- garnię. Brak danych rzucających światło na okolicznorodniczych. Trudno wszakże mieć do niego pretensje
ści powstania tego przedsięwzięcia. Niewiele wiadomo
o kosmopolityzm, skoro to jego inicjatywie zawdzięczano
również o tym okresie w dziejach tzw. Księgarni Polskiej.
Pewne jest, że w trzecim roku jej funkcjonowania jedno
pojawienie się ważnych pozycji. Znajdujemy wśród nich
m.in. Znakomitych mężów polskich Juliana Bartosze- z pomieszczeń przeznaczono na płatną wypożyczalnię
wicza (trzy tomy, 1853–1857; il. 19), Śpiewy historyczne
oraz że firma nie miała wyłącznie charakteru asortyJuliana Ursyna Niemcewicza (1859), Żywoty świętych Pio- mentowego, o czym świadczyły corocznie wydawana
tra Skargi (dwa tomy, 1861–1862). Warto odnotować trzy „Gwiazda. Kalendarz petersburski premiowy, ilustrowany,
serie wydawnicze pomysłu Wolffa: „Skarbczyk Poezji
literacki, społeczny i informacyjny”. W 1883 roku interes
Polskiej” (12 tomów, 1853–1859) z utworami najwybitniej- przejął dotychczasowy zarządca oficyny Henryk Gliński
szych współczesnych poetów, w tym Juliusza Słowackiego, (1853–1905), człowiek różnych talentów, aktywny uczestnik
Kornela Ujejskiego, Lucjana Siemieńskiego; „Dziejopisów
i przenikliwy obserwator życia kolonii polskiej nad Newą.
Krajowych” (12 tomów, 1854–1858), zawierających teksty
Ograniczone zasoby finansowe nie pozwoliły nowemu
o historii Polski przetłumaczone z łaciny na język pol- szefowi przedsiębiorstwa rozwinąć skrzydeł, choć zdoski między innymi przez Władysława Syrokomlę, oraz
łał wydać pięćdziesięciostronicową broszurę publicysty,
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a w przyszłości prawej ręki Wolffa – Zygmunta Librowicza (1855–1921) Stara Polska w opisie malowniczym,
a także Optymistów Stanisława Rzewuskiego (1864–1913).
Pozostały też ślady zaangażowania w drukowanie prac
naukowych.
W 1887 roku księgarnia przeszła na własność Erazma Piltza i do 1893 firmowała ją Bronisława Rymowicz,
teściowa redaktora „Kraju”. Lokal znalazł nową siedzibę
w domu Brunstów na rogu ulic Kazańskiej i Gorodkowej.
Firmą zarządzał najpierw Władysław Lesman, potem
Kazimierz Grendyszyński (1866–1906). W tamtym czasie dzięki zdecydowanie większym funduszom znacząco
wzrosła aktywność wydawnicza instytucji, Publikowali
tam wierni współpracownicy ugodowego tygodnika, czego
dowodem są choćby kolejne tomy Pism Włodzimierza
Spasowicza czy książki Aleksandra Kraushara (1843–1931),
prawnika, bibliofila i popularyzatora historii, w tym dwutomowe Drobiazgi historyczne. Ze względów prestiżowych
właściciel wydawnictwa szczególnie cenił sobie publikacje
utworów znanych pisarzy: powieści Elizy Orzeszkowej
(Bene nati, Dwa bieguny, Australczyk) i Marii Rodziewiczówny (Anima villis).
W 1893 roku rozpoczyna się dekada rządów Grendyszyńskiego, na którą przypada apogeum działalności
wydawniczej Księgarni Polskiej (w tamtym czasie nazwa
ta miała już tylko charakter zwyczajowy), ponownie przeniesionej – tym razem do kamienicy przy ul. Jekatierinińskiej 2. Nakładem nowego właściciela ukazywały się

i pozycje naukowe z dziedziny historii Polski oraz historii
literatury polskiej, i wydawnictwa źródłowe, i literatura
piękna, i książki dla dzieci i młodzieży, i kalendarz katolicki. Mechaniczne wyliczanie tych publikacji mija się
z celem. Godzi się natomiast podkreślić walory popularyzatorskie nowej „polityki wydawniczej”. Szesnaście
niewielkich rozmiarów tomów w serii „Życiorysy Sławnych Polaków (i Polek)”, relacje wspomnieniowe Ignacego
Prądzyńskiego i Leona Dembowskiego, wreszcie przeznaczony dla młodzieży cykl „Powieści Historyczne” – cóż
mogło skuteczniej krzewić kulturę historyczną? Wyjściem
naprzeciw oczekiwaniom kolonii polskiej było drukowanie
w latach 1896–1903 „Kalendarza Katolickiego”, z solidną
porcją publicystyki wzbogacającej pierwotnie informacyjny charakter wydania.
Problemy zdrowotne Grendyszyńskiego zmusiły go
do odstąpienia księgarni. Stała się ona własnością spółki
udziałowej o dość licznym składzie, ale pieczę nad nią
sprawował Ferdynand Marek Heidenreich (1868–1921).
To on zarządził ponowną – i jak się okazało, ostatnią –
przeprowadzkę na Prospekt Włodzimierski 13. Nowy
kierownik zarzucił wydawanie książek; owszem, podczas
pierwszej wojny światowej drukował podręczniki dla
dzieci uchodźców z ewakuowanych ziem Królestwa Polskiego, a także literaturę piękną w ramach „Biblioteczki
Wygnańców”. Za to ożyła wypożyczalnia, księgozbiór,
liczący ponad 5000 woluminów, mógł zaspokoić nawet
wymagającego czytelnika. Ale ta idylla, jeśli to słowo

Mikołaj Banaszkiewicz

Prasa, wydawnictwa, księgarnie i polskie środowisko wydawnicze…

116

jest stosowne w odniesieniu do czasu Wielkiej Wojny,
nie trwała długo. Władza bolszewicka nie zamierzała
tolerować Księgarni Polskiej i zamknęła ją nieodwołalnie
w 1920 roku.
•••
Petersburskie dzieje polskich wydawnictw i prasy nie
obfitują w wydarzenia, które mogłyby zyskać aprobatę
zwolenników historii heroicznej. Niewiele powodów do
zadowolenia znajdzie w nich ten, kto domaga się od przeszłych pokoleń niezłomności i ocenia je podług gotowości
do bezkrompromisowego oporu wobec państw zaborczych, bez zważania na cenę takiej postawy. Kto wszakże
w próbie osiągnięcia czegoś pożytecznego mimo trudnych
warunków nie dostrzega li tylko racjonalizacji oportunizmu, kto rozumie, że „dramat trzeźwych entuzjastów”5
także zasługuje na empatię – ten z podziwem odniesie się
do owych materialnych śladów znaczących przebytą drogę.
Czy jednak dziś, na początku XXI wieku, gdy kryteria
utylitarne zdominowały życie, miłośnik Petersburga może
osiągnąć jakiś pożytek sięgając po wymienione wyżej stare
gazety i wydawnictwa? Czy cokolwiek to zmieni w oglądzie
Piotrowego grodu, czy przyniesie przydatną wiedzę o jego
niegdysiejszych polskich mieszkańcach? Nie da się wskrzesić przeszłości – i nie ma sensu tego robić. Przekartkowując
stare pisma periodyczne albo klikając w ich wirtualne
egzemplarze w bibliotekach cyfrowych zyskujemy jednak
Mikołaj Banaszkiewicz

coś, czego nie da się wycenić w preliminarzu wzruszeń –
poczucie łączności z ludźmi, którzy usiłowali wpłynąć
na otaczającą ich rzeczywistość, dla których w większości przypadków utrzymywanie więzi z polskością było
moralnym nakazem. Nie zaaprobujemy już wielu utworów publikowanych na łamach czasopism literackich, nie
znajdziemy też w czasopismach społeczno-politycznych
uniwersalnych rozwiązań trapiących nas problemów. Ale
w tych papierowych śladach dostrzeżemy codzienny trud
wielu naszych rodaków, którzy w nawale zajęć nie zdołali
zorientować się, jak bardzo zmienił się świat i jak oni sami
się zmienili. Autentyczność tego przeżycia sprawia, że wcale
nie dla antykwarycznej ciekawości zatapiamy się w lekturze
petersburskich „staroci”. Po prostu ludzie polskiego słowa
drukowanego w przedrewolucyjnym Petersburgu są nam
bardzo bliscy – nie wypierajmy się tego.

5.

Określenie zaczerpnięte
z tytułu ważnej książki sprzed
półwiecza: Stefan Kieniewicz, Dramat trzeźwych
entuzjastów. O ludziach pracy
organicznej, Warszawa 1964.
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losy i koneksje polskich
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Petersburg. Burzliwe
losy i koneksje polskich
pisarzy w stolicy carów

Petersburg zapisał się wielkimi literami także w polskich dziejach. Przez cały rozbiorowy okres naszej historii
to tu zapadały wszelkie decyzje Polski dotyczące, tu jeżdżono, by uzyskać zezwolenia umożliwiające jakiekolwiek
zluzowanie zakazów dławiących rozwój kraju. Ale też tu
rozpoczynały się kariery Polaków osiągających wysokie
stanowiska w rosyjskiej administracji państwowej i zdobywających fortuny, osiedlających się na stałe – lecz pielęgnujących swe polskie korzenie. Tu wywożono grabione
Alina Kowalczykowa
po rozbiorach skarby sztuki i warszawskie biblioteki –
Stanisława Augusta, zbiory Załuskich, potem TowarzyJa, ilekroć marzę
stwa Przyjaciół Nauk, Uniwersytetu Warszawskiego… Tu
O mych przyjaciół śmierciach, wygnaniach,
dominowały pałace cara i arystokracji, uderzał kontrast
więzieniach,
przepychu i nędzy, oszałamiający przybyszy z Zachodu,
I o was myślę; wasze cudzoziemskie twarze
rozkwitała sztuka i instytucje kultury. Tu studiowali
Mają obywatelstwa prawo w mych marzeniach.
i pędzili życie polscy artyści, tu w poszukiwaniu sławy
i fortuny przyjeżdżały aktorki z Paryża i Warszawy.
Gdzież wy teraz? Szlachetna szyja Rylejewa,
Szansę zadzierzgnięcia lub konieczność zerwania
Którąm jak bratnią ściskał, carskimi wyroki
bliższych związków personalnych między polskimi i rosyjWisi do hańbiącego przywiązana drzewa;
skimi artystami i poetami tworzyły zawsze wydarzeKlątwa ludom, co swoje mordują proroki!
nia wielkiej historii. Ale także polsko-rosyjskie koneksje
(Adam Mickiewicz, Do przyjaciół Moskali)
rodzinne arystokracji, łączące małżeńskimi więzami najwybitniejsze rody, utrwalane przez wspólny europejski
Petersburg. Stolica Rosji przez ponad dwa wieki, od 1712 do
model edukacji towarzyskiej i kulturalnej.
1918 roku. Miasto bez przeszłości, powstające na bagnach,
Z wydarzeń wpływających na dalszy przebieg polskoimponujące ogromem, rozmachem i tempem budowy, -rosyjskich relacji można wspomnieć głośny romans przymiasto, którego bogactwo i świetność fascynowały ludzi
szłego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego z żoną
Zachodu.
cara Piotra III, późniejszą carycą Katarzyną II. Stanisław
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August przybył do Petersburga w czerwcu 1755 roku,
romans ten trwał – z przerwami – dwa lata. „Przebywanie na śliskim gruncie rosyjskiej stolicy było dlań szkołą
dyplomacji i przystosowania się do zmiennych a niełatwych sytuacji”, a poznanie środowiska petersburskiego
było z tej perspektywy bardzo ważne – pisał Stanisław
Michalski1. Przyszły król wrócił do stolicy carów dopiero
w 1797 roku, po rozbiorach Polski i po śmierci Katarzyny,
zaproszony przez Pawła I, i tam, w Pałacu Marmurowym
nad Newą, dokończył żywota.
Nieco wcześniej, w grudniu 1796 roku, opuścili twierdzę Pietropawłowską czołowi polscy działacze patriotyczni
z czasu Sejmu Czteroletniego i insurekcji kościuszkowskiej,
między innymi Tadeusz Kościuszko (il. 1) i Julian Ursyn
Niemcewicz (il. 2), uwięzieni po bitwie pod Maciejowicami w grudniu 1794 r. Zwolniono ich natychmiast po
śmierci Katarzyny (mówiono, że z grona żywych została
usunięta przez syna obejmującego tron jako Paweł I), by
mogli, wraz ze znaczniejszymi Polakami przebywającymi
właśnie w rosyjskiej stolicy, złożyć wiernopoddańczy hołd
carowi i uczestniczyć w (groteskowych!) uroczystościach
żałobnych. Jednak powszechną amnestię, po której wielu
Polaków wróciło do domów, dary, jakimi został przez
nowego cara hojnie obdarzony Kościuszko (i wyposażony na drogę Niemcewicz), można było odczytać jako
zapowiedź łagodniejszych, choć w więzieniu zrodzonych polsko-petersburskich związków także literackich.
Przez około dwa tygodnie Niemcewicz pozostawał jeszcze

w Rosji – Polacy, zarówno bawiący w Petersburgu, jak
i świeżo wypuszczeni z więzienia, uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych Katarzyny II i wydobytego
z grobu (ponoć zamordowanego na jej polecenie) Piotra III. Uczestniczył w tych uroczystościach przebywający
właśnie w Petersburgu młody Adam Jerzy Czartoryski,
zaprzyjaźniony z następcą tronu, Aleksandrem I (który
z kolei ze swej drogi do przejęcia władzy usunął później
ojca, Pawła I…). Czartoryski w pamiętnikach opisał, jak
w tych okolicznościach wykorzystywał arystokratyczne
koligacje i pozyskiwał względy monarszej rodziny, by
łatwiej wydobyć z sekwestru majątki ojca: „Mieliśmy
po kilku tygodniach bardzo licznych znajomych w arystokracji, a obiadom, balom, koncertom, wieczorom nie
mogliśmy czasem wystarczyć”2.
I dopiero po burzliwych latach wojen, zakończonych
kongresem wiedeńskim w 1815 roku, powołane do istnienia
Królestwo Polskie z rosyjskim monarchą na tronie na kilkanaście lat odmieniło tę sytuację. Liberalna konstytucja
zapewniająca wolność słowa, zniesienie cenzury i dalsze
poszerzanie swobód rozbudzały chwilowe nadzieje Polaków. Jakże krótkotrwałe i złudne były te nadzieje, wkrótce
się okazało.
Świadczą o tym dzieje rozwoju i upadku przyjaznych
relacji polskich i rosyjskich pisarzy. Sprawa księcia Piotra
Wiaziemskiego, rosyjskiego intelektualisty i poety rozpoczynającego w Warszawie karierę dyplomatyczną, jest tego
znakomitym przykładem (il. 3). Wiaziemski przybył do
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Stanisław Michalski, Stanisław August Poniatowski,
Warszawa 2009, s. 19–20.

2 . Adam J. Czartoryski, Pamiętniki,
tłum. Karol Scipio, oprac. Lubomir
Gadon, t. 1, Kraków 1904, s. 36.
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Warszawy na polecenie Aleksandra I w marcu 1818 roku,
by objąć stanowisko sekretarza w kancelarii Nowosilcowa.
Opinię o Polakach miał już wyrobioną, ukształtowaną
wedle potocznych wyobrażeń i stereotypów, eksponujących ich pijaństwo, awanturnictwo i prywatę. Ponoć
niweczyli wysiłki łaskawego monarchy, który – o czym
wtedy był przeświadczony Wiaziemski – mądrze dążył do
podniesienia poziomu bytu materialnego i kultury obyczajów podległego mu kraju. Książę naiwnie ufał w szlachetne intencje monarchy i te mniemania uzupełniały
przesycony pogardą wizerunek Polaków (nie obejmował
oczywiście osób z wyższej sfery). Był przekonany, że utworzenie Królestwa Polskiego jest wyświadczonym Polakom
dobrodziejstwem, wierzył w dobre intencje cara, wymagał
od Polaków wdzięczności i posłuszeństwa. Jednak jako
bystry obserwator szybko korygował poglądy. Po roku, 4
sierpnia 1819 roku, zapisał w notatniku: „Często rozmyślałem o losie Polski, lecz jej nieszczęścia przemawiały do
mnie językiem politycznej konieczności. Tutaj [w nocy,
w Łazienkach – A. K.] po raz pierwszy Polska odezwała
się do mnie głosem poezji. Przeraziłem się i byłem gotów
krzyknąć: «Cesarzu, wskrześ Polskę! »”3. Dojrzał fałsz
kryjący się za słowami monarchy.
Na przemianę jego opinii mogło wpłynąć zamknięcie
przez cenzurę nieco niepokornej „Gazety Codziennej
Narodowej i Obcej”. Wiaziemski wielekroć narażał się
bezskutecznymi interwencjami w tej i innych sprawach,
aż w styczniu 1821 roku został karnie odwołany do Rosji

z zakazem powrotu. Niemcewicz pisał do niego w pożegnalnym liście: „nigdy nie zapomnę szczęśliwych momentów, jakie spędziłem w Pańskim towarzystwie. Żegnaj
więc, mój drogi Książę, bądź tak szczęśliwy, jak na to
zasługujesz, życzę tego z głębi serca”4.
Czas spędzony w Warszawie zmienił nastawienie
księcia Wiaziemskiego do cara i do Polaków. Zachował
miasto w czułej pamięci i żegnał je słowami: „Warszawo,
Warszawo, serca mojego ojczyzno! Mojego wspomnienia
gorycz i trucizno!”5.
Po powrocie księcia do Rosji utrwaliły się jego nastroje
opozycyjne wobec monarchy; przyjaźnił się z dekabrystami, należał do środowiska zbliżającego wtedy na gruncie demokratycznych przekonań politycznych Rosjan
i Polaków. Przejawem tych sympatii były tłumaczenia
wierszy polskich poetów, przede wszystkim Mickiewicza; przetłumaczył też (prozą) Sonety krymskie. Polskie
przyjaźnie Wiaziemskiego uległy jednak gwałtownemu
zerwaniu po wybuchu powstania listopadowego. Książę
mógł nie znosić cara, lecz był Rosjaninem, nie mógł aprobować ani zrozumieć wolnościowych dążeń Polaków
będących w konflikcie z interesami imperium rosyjskiego.
Ślady dawnych przyjaźni przetrwały jednak w prywatnej korespondencji, w listach Wiaziemskiego do żony,
do Aleksandra Turgieniewa. W odpowiedzi na doniesienie tegoż o jakichś przykrych insynuacjach dotyczących
Mickiewicza, Wiaziemski prostował: „nie rozumiem
również, co mogłeś słyszeć zdrożnego o poecie? Mam
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3 . Z notatników i listów księcia
Piotra Wiaziemskiego, tłum.
Andrzej Kępiński, Ryszard
Łużny, wstęp R. Łużny,
Kraków 1985, s. 26.
4.

List z 6 VIII 1821 r.; cyt. za:
Samuel Fiszman, Piotr
Wiaziemski w Warszawie, w:
idem, Archiwalia Mickiewiczowskie, Kraków 1962, s. 51.

5.

Cyt. za: Z notatników i listów
księcia Piotra Wiaziemskiego, il. 17.
Pod fotokopią wiersza znajduje
się dopisek Wiaziemskiego: „Nowy
członek Towarzystwa Przyjaciół
(a osobliwie przyjaciółek!)
[słowo nieczytelne], miłości,
mazurków [słowo nieczytelne],
Kawy, ponczków [sic!] i tp.”.

137

nadzieję i wewnętrznie przekonany jestem, że wszystko
to są głupstwa i niemądre plotki”6. W tejże korespondencji pojawił się temat ewentualnej publikacji paryskich
prelekcji Mickiewicza w Moskwie – lecz upadł z powodu
przewidywanych obiekcji cenzury.
W pierwszych dniach listopada 1824 roku Mickiewicz
przybył z Wilna do Petersburga, by zgodnie z wyrokiem
sądu w sprawie filomatów udać się stąd dalej do „oddalonych od Polski guberni”. Jego przyjazd poprzedziła wzniosła fama o więzionym i skazanym na zesłanie poecie, toteż
w Petersburgu od razu został otoczony przez polskich
i rosyjskich przyjaciół. Szybko nawiązał znajomość także
z kręgiem rewolucjonistów, przyszłych dekabrystów, którzy do swych radykalnych postulatów wpisali przywrócenie polskiego państwa i planowali nawiązanie współpracy
z warszawskim Towarzystwem Patriotycznym. U Aleksandra Biestużewa-Marlińskiego Mickiewicz poznał wtedy
Konrada Rylejewa, utalentowanego poetę i przywódcę
ruchu dekabrystowskiego, poznał księcia Aleksandra
Odojewskiego (który, zesłany, a potem wcielony do wojska,
zmarł służąc w batalionie karnym na Kaukazie) i jego
brata Włodzimierza, a wśród innych księcia Eugeniusza
Obolenskiego (który, skazany w procesie dekabrystów,
ponad trzydzieści lat spędził na Syberii).
Petersburg był miastem, które najmocniej utrwaliło
się w pamięci i wyobraźni Mickiewicza, był jakby uosobieniem carskiej Rosji. Kilka lat później odmalował jego
obraz w Ustępie do III części Dziadów:

Tu grunt nie daje owoców ni chleba,
Wiatry przynoszą tylko śnieg i słoty;
Tu zbyt gorące lub zbyt zimne nieba,
Srogie i zmienne jak humor despoty.
Nie chcieli ludzie – błotne okolice
Car upodobał – i stawić rozkazał
Nie miasto ludziom – lecz sobie stolicę;
Car tu wszechmocność woli swej pokazał.

I wreszcie w cytowanym na wstępie wierszu Do przyjaciół Moskali.
Nie jest to Petersburg pełen polskich i rosyjskich
druhów, w którym Mickiewicz bawił się i zdobywał sławę
wielką nadspodziewanie. Tu jest groźny i wrogi, przytłacza
ogromem gmachów, pomników i ludzkiego okrucieństwa.
Czy tak, jako miasto o dwóch obliczach, widział je już
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6.

List z 11 X 1842 r.; cyt. za:
Wacław Lednicki, Przyjaciele
Moskale, Kraków 1935, s. 348.

(Petersburg)

To wola cara: porażająca, niezwykła potęga ucieleśniona jako „kaskada tyraństwa” w Pomniku Piotra Wielkiego, i dalej kontrast w Przeglądzie wojska, nasuwający
na myśl analogię losu i niewoli nieszczęsnych poddanych
despoty, Rosjan i Polaków:
Ach, żal mi ciebie, biedny Słowianinie! –
Biedny narodzie! Żal mi twojej doli,
Jeden znasz tylko heroizm – niewoli.
(Przegląd wojska)
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wtedy, gdy był w Rosji, czy też było to spojrzenie, uformowane dopiero przez dramatyczne wydarzenia historii,
z dalekiego oddalenia, z obcego kraju?
Pod koniec stycznia 1825 roku Mickiewicz opuścił
Petersburg, udając się przez Moskwę do Odessy. Powrócił
do stolicy 4 grudnia 1827 roku jako poeta o ugruntowanej
sławie, autor Sonetów krymskich i Konrada Wallenroda,
poematu, którego cenzuralne perypetie opóźniające publikację były szeroko znane. „Przybycie jego do Petersburga
sprawiło niesłychaną sensację. Rosjanie i Polacy prześcigali
się w okazywaniu mu poszanowania. Prowadzimy życie
prawdziwie karnawałowe, jedne obiady, aż za północ
przeciągające się, szybko idą po drugich, a i tak zaprosin
wszystkich przyjmować nie może” – notował Mikołaj
Malinowski7. Znów ten kontrast (i świadomość pewnej
niestosowności własnych zachowań) zanotowany wcześniej przez Czartoryskiego: znienawidzony kraj i wspaniale na zabawach spędzany czas. Przez ponad dwa lata
Mickiewicz krążył między Petersburgiem i Moskwą (gdzie
miał pomagać księciu Golicynowi w pracach biurowych).
Tym razem był w Petersburgu niespełna dwa miesiące;
przed kolejnym wyjazdem poety do Moskwy Walenty
Wańkowicz namalował jego portret „na Judahu skale”, rozpowszechniany w niezliczonych kopiach i replikach (il. 9).
Mickiewicz witany był entuzjastycznie, rozrywany
towarzysko. Wykaz przyjęć, na których bywał, i zawieranych przyjaźni jest imponujący, choć niekompletny;
składa się go na podstawie wspomnień i listów. Przed

opuszczeniem na zawsze Petersburga przez Mickiewicza Antoni Odyniec zapisał: „Wczoraj Adam zawiózł
mnie do poety Kozłowa, któremu, jak wiesz, dedykował
swojego Farysa. Trzech, których nade wszystko pragnąłbym poznać: Puszkina (il. 11), Żukowskiego (il. 12)
i księcia Wiaziemskiego, w tej chwili na nieszczęście nie
ma w Petersburgu. Wszyscy oni należą do najbliższych
przyjaciół Adama, którym on też serdeczną wzajemnością odpłaca”8.
Ale inny to był już Petersburg i inne przyjaźnie.
Krwawe stłumienie buntu dekabrystów tym mocniej
odbiło się na życiu intelektualnym miasta, że wielu spiskowców wywodziło się ze znakomitego środowiska: arystokracji (nawet z książęcymi tytułami), ziemiaństwa,
inteligenckiej elity. To oni, wykształceni i światli, stanowili
trzon wszelkich konspiracji. Po okrutnych represjach,
które dotknęły dekabrystów, stolica została uspokojona;
umilkły dysputy polityczne, rozwijało się życie towarzyskie i kulturalne.
Polacy pozostawiali swój ślad także w sztuce. Dobrze
adaptowali się w środowisku artystycznym malarze – Aleksander Orłowski (il. 13), Józef Oleszkiewicz (il. 14), Walenty
Wańkowicz i liczni studenci: Wincenty Smokowski (który
po studiach malarskich w 1829 roku, równocześnie z Wańkowiczem powrócił do kraju), Ksawery Kaniewski. Pierwszą
polską damą była Maria Szymanowska, świetna pianistka
i kompozytorka; to w jej słynnym salonie stykali się Polacy,
Rosjanie i znakomici cudzoziemcy.
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7.

List Mikołaja Malinowskiego do
Joachima Lelewela, Petersburg,
28 XII 1827 r. (9 I 1828 r.); cyt.
za: Leon Gomolicki, Dziennik
pobytu Adama Mickiewicza
w Rosji 1824–1829, Warszawa
1949, s. 219–220.

8 . List Antoniego E. Odyńca do
Juliana Korsaka, Sankt Petersburg, 9 (21) V 1829 r., w: Listy
z podróży Antoniego Edwarda
Odyńca, t. I: Z Warszawy do
Rzymu, Warszawa 1875, s. 53.
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Lata dwudzieste XIX wieku to bez wątpienia okres
najbardziej znaczący i jedyny pięknych i bliskich przyjaźni
między polskimi i rosyjskimi pisarzami. Łączyło ich wtedy
szlachectwo myśli, zbliżone poglądy i postawy polityczne;
po powstaniu listopadowym tak bliskie relacje nie były
już możliwe. Już w chwili jego wybuchu okazało się, jak
iluzoryczne były nadzieje na możliwość podtrzymania polsko-rosyjskich przyjaźni opartych na wspólnych ideałach.
Rozbiły się, gdy doszło do realnej konfrontacji poglądów
politycznych i interesów narodowych. Dla Rosjan myśl
o Polsce jako państwie osobnym, niezależnym i oderwanym od Imperium była nie do zaakceptowania. Powstanie
listopadowe zamykało czas polsko-rosyjskiego braterstwa
poetów, było oceniane przez rosyjskich przyjaciół jako czyn
zdradziecki, prowadzący do uszczuplenia Imperium przez
wyrwanie dawnego polskiego terytorium z jego granic.
Aleksander Puszkin zamykał przyjaźń z Mickiewiczem w 1831 roku gorzkim wierszem Oszczercom Rosji,
a po paru latach (1834), po ukazaniu się III części Dziadów,
wspominał w innym utworze wspominał polskiego poetę:
Ale gość nasz cichy
Teraz nam wrogiem stał się, co trucizną
Przepaja wiersze swoje na uciechę
Bujnej gawiedzi. Z dala nas dochodzi
Poety głos, wezbrany nienawiścią,
Znajomy głos!
(inc.: Był tu śród nas…; tłum. Julian Tuwim)
Alina Kowalczykowa

Tylko książę Aleksander Odojewski dojrzał w powstaniu listopadowym zryw ku wolności.
W latach trzydziestych nie odnowiły się już tak bliskie
relacje osobiste i literackie między Polakami a Petersburgiem. Ujawniony nagle w latach 1830–1831 ostry konflikt
polityczny uniemożliwił narodziny nowych więzów przyjaźni, takich choćby, jakie łączyły Mickiewicza z dekabrystami. Rozrastało się natomiast polskie życie naukowe
i studenckie – gdy zamknięto uniwersytety w Warszawie
i Wilnie, gdy zagrabiono do Rosji największe biblioteki,
młodzież ciągnęła po wiedzę głównie do Petersburga.
Zmienił się obraz polskiego środowiska. Zniknęli
przyjaciele Moskale. Zmarli ci, którzy nadawali ton życiu
towarzyskiemu Polaków: Maria Szymanowska w 1831 roku,
Aleksander Orłowski rok później.
Lata trzydzieste były dla literackiego Petersburga czasem posuchy (podobnie, lecz bez porównania trudniej było
publikować cokolwiek w Warszawie poddanej popowstaniowym represjom). Ukazujący się w rosyjskiej stolicy od
stycznia 1830 roku polski „Tygodnik Petersburski” po dwóch
latach został przejęty przez lojalistycznie wobec Rosjan
nastawionego Józefa Przecławskiego i stał się – jak informował podtytuł – „Gazetą Urzędową Królestwa Polskiego”.
Miał charakter urzędowo-informacyjny: obok oficjalnych
aktów zawierał początkowo tylko skrótowo ujęte wiadomości krajowe (zarówno z Petersburga, jak i z Królestwa
Polskiego) i zagraniczne oraz ciekawostki czerpane także
z gazet obcych. „Surowe represje, które spadły na Polskę po
Petersburg. Burzliwe losy i koneksje polskich pisarzy w stolicy carów
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powstaniu, bardzo zaostrzyły antagonizm polsko-rosyjski.
Zasięg oddziaływania orientacji słowianofilsko-rusofilskiej
znacznie się skurczył. Przetrwała ona głównie wśród bogatego ziemiaństwa ziem kresowych […]. organem jej był
«Tygodnik Petersburski»” – pisał Andrzej Walicki9. Pismo
dysponowało początkowo osobliwie monopolistyczną pozycją – przez kilka polistopadowych lat wszelkie informacje
w nielicznych pismach warszawskich podawano dokładnie
za „Tygodnikiem”, co wprawdzie minimalizowało możliwość publikacji tekstów własnego pióra, lecz także chroniło
przed kosztownymi represjami cenzury.
Wśród aktualności początkowo eksponowano
w „Tygodniku Petersburskim” nowiny z życia „naszego”
(czyli petersburskiego) dworu cesarskiego. Pojawiały się
czasem, za prasą francuską, informacje o losach emigrantów, na przykład o usuwaniu z ziemi francuskiej
członków Lelewelowskiego Komitetu Polskiego, a także
długie listy osób, które za udział w powstaniu ukarano
konfiskatą dóbr ziemskich i kapitałów. Pośród utworów
literackich dominowały teksty mało narażające redakcję
na ingerencje cenzury: relacje o kataklizmach przyrody
oraz opisy podróży. Stopniowo coraz więcej miejsca zajmowały teksty kulturalno-literackie.
W tym najsmutniejszym okresie kilka miesięcy (listopad 1832 – marzec 1833) spędził w Petersburgu Zygmunt
Krasiński – zmuszony przez ojca do ubiegania się o łaski
cara, upokorzony, całkowicie izolujący się od świata, świadomie ograniczający otaczającą go przestrzeń do ścian

własnego pokoju. Zapewne autor Irydiona nigdy by nie
nawiązywał przyjaźni w tak szerokich kręgach, w jakich
wcześniej obracał się Mickiewicz, ale jego poglądy mógł
poznać już w 1829 roku, gdy Zygmunt z Adamem wspólnie
wojażowali po Szwajcarii. Krasiński zapewne wiedział,
jaki jest Petersburg, nie musiał nawet wyjeżdżać poza
bramy pałacu, by ugruntować swe przekonania. Straszne,
ponure miasto – i uwłaczająca rola narzucona mu przez
ojca. Tak bardzo był odwrócony od miasta, że ani w listach
z Petersburga, ani we wspomnieniach nie zapisał żadnych
wrażeń, jakby nigdzie nie bywał, niczego nie oglądał. Ostra
izolacja – i wśród pisarzy żadnych „przyjaciół Moskali”10.
Straszna stolica, straszni Rosjanie – to optyka Krasińskiego, ustanowiona patetycznie jeszcze przed wyjazdem
do Rosji, ale później niekorygowana.
Ale gdy Mickiewicz w lipcu 1834 roku opublikował
w Paryżu Pana Tadeusza, znalazło się w paru miejscach
poematu sentymentalne wspomnienie „Peterburka”, jak
czule nazywała carską stolicę Telimena, złączone z osobą
malarza Orłowskiego, który z kolei tam tęsknił za Litwą:

Alina Kowalczykowa

Petersburg. Burzliwe losy i koneksje polskich pisarzy w stolicy carów

9 . Andrzej Walicki, Aleksander
Hercen, kwestia polska
i geneza pewnych stereotypów,
Warszawa 1991, s. 11.
10 . Wyjątkowo niewiele zachowało
się świadectw dotyczących
pobytu Krasińskiego w Petersburgu. Znakomitą interpretację
tych wydarzeń zapisał natomiast
Jerzy Fiećko w książce Rosja
Krasińskiego. Rzecz o nieprzejednaniu, Poznań 2005.

Orłowski, który życie strawił w Peterburku.
Sławny malarz (mam jego kilka szkiców w biurku),
Mieszkał tuż przy cesarzu, na dworze, jak w raju,
A nie uwierzy Hrabia, jak tęsknił po kraju,
Lubił ciągle wspominać swej młodości czasy,
Wysławiał wszystko w Polszcze: ziemię, niebo, lasy…
(Księga III, w. 624–629)
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Tam też, w Petersburgu, wyrosła i pobierała należną
dobrze urodzonej pannie edukację Zosia, o czym przypominała jej Telimena, szykując do wyjścia „w świat”:

Pod koniec lat trzydziestych sytuacja na pozór zaczęła
się normalizować. Cenzura łagodniała, w Warszawie
powstawały nowe czasopisma, a „Tygodnik Petersburski”
zasadniczo zmieniał profil, rozbudowując część literacką.
Redakcję objęli pisarze o znaczącej pozycji społecznej,
obdarzeni talentem – lecz o poglądach zdecydowanie
konserwatywnych i prorosyjskich.
Klęska powstania nadała polsko-petersburskim
związkom literackim status relacji między zwycięzcą
a zwyciężonym, między władcą a poddanymi. W tej sytuacji nie mogło już być mowy o osobistych przyjaźniach,
a bliższe kontakty mogły narastać tylko w dwóch przypadkach: między Polakami a petersburską opozycją polityczną, ludźmi stawiającymi opór władzy i – podobnie
jak Polacy – ryzykującymi skazanie na katorgę, śmierć
lub zesłanie do wieloletniej służby wojskowej. Przypadek
drugi – to poddanie się rusyfikacji, wrastanie w rosyjskie społeczeństwo, droga do karier w nauce, przemyśle,
w administracji państwowej. Wybrali ją na przykład bracia

Michał i Mateusz hrabiowie Wielhorscy, muzycy (il. 15),
i niegdysiejszy filomata Józef Sękowski, znakomity orientalista i zdrajca, który za cenę odstąpienia od polskości
otrzymał katedrę na uniwersytecie w Petersburgu.
Nie było powrotu do dawnych przyjacielskich relacji, w latach późniejszych można natomiast obserwować
frapujący proces aklimatyzacji Polaków w Petersburgu,
wrastania w miasto i zarazem podtrzymywania swej
narodowej odrębności.
Na przykład – „Tygodnik Petersburski”. Polityczny
kierunek pisma wyznaczał kresowy magnat Henryk Rzewuski (autor rozgłośnego tomu gawęd Opowieści Soplicy
i powieści Listopad). Redakcję współtworzyli: znany krytyk literacki i powieściopisarz Michał Grabowski, powieściopisarz Ludwik Sztyrmer, ksiądz Ignacy Hołowiński,
ksiądz Stanisław Chołoniewski. Przylgnęła do nich później
nazwa „koteria petersburska”, chociaż w Petersburgu
mieściła się tylko redakcja „Tygodnika” (Grabowski przebywał na Ukrainie, Hołowiński przybył z Wilna dopiero
w 1842 r., gdy został rektorem Akademii Duchownej,
Chołoniewski żył głównie na Podolu, w stolicy dłużej
mieszkał tylko Sztyrmer).
Wśród autorów publikujących w „Tygodniku” przez
parę lat dominował Józef Ignacy Kraszewski; dawał teksty własnego pióra, inicjował ostre polemiki literackie.
Włączali się do nich Rzewuski, August Cieszkowski,
Mieczysław Przezdziecki. O wysokim poziomie „Tygodnika” świadczyły także rozprawy obszerniejsze, takie
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Znaleźć się, spodziewam się, że umiesz; w stolicy
Urosłaś. Choć dwa lata mieszkasz w okolicy,
Nie zapomniałaś jeszcze całkiem Petersburka.
(Księga V, w. 139–141)
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jak omówienie warszawskiego środowiska literackiego ze
autorów i czytelników drapieżnym i pogłębiającym się
wzmianką o niepospolitym talencie Cypriana Norwida
rusofilstwem. Rzewuski opowiadał się coraz bardziej
(T., Rzeczy warszawskie, 1841, nr 97), czy poważne spory
zdecydowanie za pełnym i lojalnym wtopieniem się ziemi
o sens i wiarygodność odkryć naukowych. Na przykład
i narodu polskiego w rosyjskie imperium, tenże zrażajuż w grudniu 1841 roku ukazał się obszerny artykuł
jący czytelników lojalistyczny ton uderzał w publicyRudolfa Żukowskiego Protestacja przeciw Daguerrotypowi, styce pisma, co oznaczało wolę porzucenia nawet marzeń
w którym autor, posługując się rzeczową argumentacją, o wolnej ojczyźnie. Ukazał się w „Tygodniku” List do hr.
przekonuje o szkodliwych konsekwencjach, jakie mogą J. Strutyńskiego autorstwa Grabowskiego (przedrukowany,
nastąpić po upowszechnieniu tego wynalazku (nr 98). podobno bez wiedzy autora, za paryskim „Demokratą PolW polemice, która wówczas się wywiązała, brał udział
skim”), który już wcześniej na znak potępienia powstania
Grabowski.
listopadowego po jego wybuchu opuścił Warszawę. Gdy
Najbardziej interesujące wydarzenia w dziejach „Tygo- Rzewuski w 1850 roku przeniósł się do Warszawy, gdzie
dnika” przypadły na początek lat czterdziestych, kiedy
powołał do istnienia i redagował na wysokim poziomie
nowy zespół jeszcze się formował, a pismo tętniło życiem. „Dziennik Warszawski”, „Tygodnik Petersburski” ostateczPisano o powieściach, o kresowej twórczości Michała
nie podupadał i zakończył żywot w 1858 roku.
Czajkowskiego, spór wywiązał się wokół dzieła KraszewW okresie międzypowstaniowym polsko-petersburskiego Poeta i świat. Pogłębiająca się wciąż wsteczna
skie relacje literackie zmieniały charakter i styl. Nie wrócił
i prorosyjska orientacja pisma powodowała jednak ostre
już czas swobodnych dyskusji w salonach czy na spotkatarcia wewnątrz zespołu redakcyjnego. Rusofilski ton
niach towarzyskich, czas aż nazbyt otwartego wyrażania
czasopisma stawał się nie do przyjęcia dla wielu auto- poglądów opozycyjnych (można przypomnieć, że gdy
rów, między innymi dla filarów pisma, Sztyrmera i Kra- Mickiewicz, mający już za sobą doświadczenie procesu
szewskiego, którzy – czasowo – przerwali współpracę. filomatów, pod koniec 1824 roku poznał dekabrystów, ze
Kraszewski po lekturze wyjątkowo wstecznej apoteozy
zdumieniem reagował na praktykę głośnego wznoszenia
rodowej arystokracji w recenzji z Mieszanin obyczajowych
antycarskich toastów). Polsko-rosyjskie dysputy filozoRzewuskiego odżegnywał się nawet od przypisywania mu
ficzne, spory polityczne i społeczne przenosiły się do
bliższych związków z redakcją11.
środowisk emigracyjnych, do Francji, Londynu czy SzwajMógłby „Tygodnik” stać się ważnym kulturalno- carii. A w Petersburgu w latach czterdziestych narastały
-literackim czasopismem opiniotwórczym, ale zrażał
nastroje spiskowe prowadzące do fali aresztowań.
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11 . Warto odnotować tu drobną
wpadkę Kraszewskiego:
bezpośrednio po ukazaniu
się Mieszanin obyczajowych
z entuzjazmem je powitał
(1841, nr 46), a potem dopiero
gwałtownie zmienił zdanie.
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W Warszawie prowadzono śledztwa wśród młodzieży,
ukoronowane śmiercią Karola Levittoux, który podpalił
się w więziennej celi. W Petersburgu starannie tępiono
zarodki buntu. Za głoszenie radykalnych idei został usunięty z uniwersytetu między innymi student Wissarion
Bieliński, rewolucyjny demokrata, filozof i teoretyk literatury, którego poglądy wywarły duży wpływ na rozwój
rosyjskiej filozofii i myśli narodowej.
W petersburskiej szkole artylerii pobierał nauki
Michaił Bakunin, filozof, demokrata i rewolucjonista,
który od wczesnej młodości głosił prawo Polski do niepodległości i angażował się w sprawy polskie. W 1843 roku
opuścił Rosję, w Paryżu zaprzyjaźnił się z Juliuszem Słowackim. Związki z Polakami przyczyniły się do oskarżenia
go o zdradę. Zatrzymany przez Rosjan, więziony, zesłany
na Syberię, uciekł po ośmiu latach i nadal działał na rzecz
Polski (organizował ze Szwecji pomoc dla powstania
styczniowego). Zmarł w Szwajcarii w 1876 roku. Pozostał – podobnie jak carski oficer Andriej Potiebnia, który
zginął walcząc w powstaniu w oddziale polskiego wojska –
symbolem wspólnej walki z despotyzmem, choćby wbrew
interesom politycznym własnego kraju.
Od 1845 roku działało w Petersburgu prężne koło
dyskusyjne niepokornych młodych literatów i filozofów,
skupionych wokół Michaiła Pietraszewskiego; podejmowali oni także temat polski. W 1849 roku doszło do
wpadki, pietraszewców aresztowano i skazano na zesłanie.
Był wśród nich Fiodor Dostojewski: przeżył cztery lata

syberyjskiej katorgi w Omsku, stykał się z polskimi więźniami politycznymi, później na kilka lat został wcielony do
wojska (il. 16). Refleksy obozowych znajomości z Polakami
znalazły się, literacko przetworzone, we Wspomnieniach
z domu umarłych12. Jego zapiski są tym bardziej interesujące, że obserwował grupkę polskich więźniów niejako
z zewnątrz, okiem chłodnym, pozbawionym emocji. I niechęci. Komentując ich odrębność na tle współwięźniów,
dociekał motywacji nietypowych zachowań, wywierających „szczególne wrażenie”. Notował liczne uwagi we
Wspomnieniach… opublikowanych w 1862 roku, więc
tuż przed wybuchem powstania styczniowego: „Oprócz
Czerkiesów mieliśmy w koszarach całą gromadkę Polaków, stanowiących zupełnie osobną rodzinę, która się
prawie nie komunikowała z resztą więźniów. […] Niekiedy,
w ostatnich latach swego życia w więzieniu, dostawałem od
Polaków różne książki. Pierwsza książka, którą przeczytałem, wywarła na mnie silne, dziwne, szczególne wrażenie.
O tych wrażeniach opowiem kiedyś oddzielnie”13.
Polskie opinie o Dostojewskim i o jego stosunku do
sprawy polskiej i Polaków bywają bardzo ostre. Utrwalały
stereotyp postawy pisarza jako zaciekłego wroga Polaków,
opierający się na jego wypowiedziach z późnej, mistycyzującej i religijnej twórczości; pomijały fakty z okresu
przynależności do koła Pietraszewskiego i lat zesłania
na Syberii.
Już po pierwszej wojnie Stefan Żeromski, pisarz
o ogromnej potędze opiniotwórczej, opierając się tylko na
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12 . Autobiograficzną tonację
książki potwierdza istnienie
rzeczywistych pierwowzorów
przedstawionych w niej postaci:
wedle ustaleń historyków byli
wśród nich Aleksander Mirecki,
Szymon Tokarzewski, Józef Bogusławski, Feliks Józef Żochowski.
Znakomite komentarze do
postawy Dostojewskiego wobec
Polski wpisał Adam Pomorski
do dokonanego przez siebie
przekładu Biesów, Kraków 2010.
13 . Fiodor Dostojewski, Wspomnienia z domu umarłych, tłum.
Czesław Jastrzębiec-Kozłowski,
Warszawa 1977, s. 71.
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jego późnych dziełach i działalności, pisał w Snobizmie
i postępie (1922): „Do którego ze współbraci piszących przyrównać Teodora Dostojewskiego, duchowego ojca czarnej
sotni, czysto moskiewskiego mistyka, zaciekłego proroka”.
I dalej: „Dostojewski nie wie, czy też udaje, że nie wie, jak
i kiedy Rosja runęła na Polskę, a po rzezi na Pradze rękoma
zbroczonymi we krwi niewinnej przykuła męczennicę do
tronu swego cara. […] Chłopa rosyjskiego nazywa chrześcijaninem, tego samego chłopa, który stworzył nie tylko
samą sprawę okropną, lecz nadał temu potwornemu aktowi
nazwę swą w językach wszystkich narodów – «pogrom»”14.
Z perspektywy rodzącej się Niepodległej i toczącej się obok
bolszewickiej rewolucji tak widziany Dostojewski wydaje
się umysłem wrogim i monstrualnym.
Wraz z szybkim tempem rozwoju gospodarczego
i naukowego wzrastała w Petersburgu liczba Polaków,
zarówno tych, którzy pojawiali się na chwilę dla załatwienia spraw urzędowych15, jak i emigrujących po powstaniu
styczniowym, którzy osiadali tu na stałe. Nastąpił czas
karier Polaków. Renomą cieszyły się petersburskie uniwersytety, szkoły medyczne i uczelnie artystyczne, do których
stosunkowo licznie uczęszczali. Na przykład w roczniku
1882–1883 na uniwersytecie było ogółem 2024 studentów,
w tym 242 Polaków. Zwraca uwagę praktycyzm w wyborze kierunków studiów: na filologii zaledwie 16 osób, na
prawie 76, a na wydziale matematycznym – 150.
Do zamieszkującej Petersburg „średnio zamożnej
polskiej inteligencji” adresowana była ukazująca się

w latach 1881–1884 „Gwiazda. Kalendarz petersburski premiowy, ilustrowany, literacki, społeczny i informacyjny”, łącząca swojsko Warszawę z Petersburgiem:
przygotowana w Petersburgu, ale drukowana u Ungra
w Warszawie.
„Gwiazda” zawierała imponującą ilość informacji
dotyczących Polaków, a także sporo tekstów literackich.
Wśród autorów powtarzają się nazwiska te same, które
zasilały pisma warszawskie, przede wszystkim „Niwę”
(czyli Kraszewski, Sienkiewicz), jest popularna biografistyka, są i aktualia. Jest też w „Gwieździe” obszerny
i ilustrowany Przewodnik po Petersburgu, dostosowany do
potrzeb i gustów Polaków, są rozmaite spisy i kalendarze –
obok katolickiego i prawosławnego, także żydowski. Gdy
w następnym roku pojawi się na petersburskim forum
mocny konkurent – tygodnik „Kraj”, „Gwiazda” utraci
pozycję podstawowego organu informacji bieżących. Ale
pozostanie świetnym przewodnikiem po życiu miasta:
dla Polaków. Szczególnie interesujące mogły być dane
dotyczące szkolnictwa, pracy i ambitnego programu szkół
wszelkich stopni dla kobiet.
W dziedzinie kultury sztukę wysoką, elitarną zastępowała łatwa rozrywka, literatura popularna, trafiająca do szerszego kręgu odbiorców. Trafiała w dużej
mierze dzięki czasopismom. W latach 1882–1909 ukazywał się tygodnik „Kraj”, rozpowszechniany także
na ziemiach dawnego Królestwa Polskiego. W Petersburgu był jedyną polską gazetą wydawaną regularnie
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14 . Stefan Żeromski, Snobizm
i postęp, Warszawa 1926
(wyd. II), s. 18, 49.
15 . Do Petersburga pielgrzymował
także mój dziad, Karol
Ludwik Lorentz, w 1900 r.,
by uzyskać pozwolenie na
przedłużenie działalności
założonej przez siebie szkoły
w Radomiu – bezskutecznie.
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przez sporo lat i stosunkowo łagodnie – jako prasa
miejscowa – traktowaną przez cenzurę. Zamieszczał
dużo informacji z miejscowego życia kulturalnego;
prowadzono osobny „Dział Literacki”. Oczywiście
„Kraj” miał charakter (zgodnie zresztą z postawą redaktora, Erazma Piltza) konserwatywny, rusofilski, lojalistyczny – ale był sprawnie redagowany, zamieszczał
rzeczową „Kronikę Petersburską” i prezentował teksty najwybitniejszych współczesnych polskich pisarzy.
W reklamie pisma, zamieszczonej na okładce „Gwiazdy”
z roku 1884, wymieniano wśród autorów cały literacki
Parnas: Adama Asnyka, Bolesława Prusa, Elizę Orzeszkową, Teodora Tomasza Jeża, Henryka Sienkiewicza,
Mariana Zdziechowskiego oraz Józefa Ignacego Kraszewskiego, który „listem obiecał swe współpracownictwo”. W reklamach księgarskich prym wiodły anonse
księgarskie, spisy książek dostępnych na miejscu i oferowanych drogą zamówień.
Ponawiały się próby utworzenia stałego teatru polskiego – niestety ze słabymi rezultatami. Józef Teksel,
aktor i antreprener, we wrześniu 1882 roku podpisał koncesję na otwarcie teatru, lecz prowadził go tylko do lutego
roku 1883. W artykule Teatr polski w Petersburgu wyjaśniano, że zamknięto teatr z powodu nieudolnej działalności dyrektora („Gwiazda” 1884, s. 133). Następne próby
nie były jednak wiele szczęśliwsze. Próbował parokrotnie Lucjan Kościelecki ze swą trupą – z powodzeniem
w 1890 roku, gdy „przyspieszył otwarcie” z powodu klapy
Alina Kowalczykowa

zespołu niemieckiego, próbował znów w 1898 – tym razem
bez sukcesu.
Polacy z powodzeniem uczestniczyli w życiu
muzycznym Petersburga. Stanisław Moniuszko spotykał
się z aplauzem także rosyjskiej publiczności. Trzykrotnie przyjeżdżał do Petersburga. W 1842 roku pozostał
przez dwa miesiące – i udało mu się opublikować swój
Śpiewnik domowy, w Wilnie zatrzymany przez cenzurę. Przybył z nim wtedy do Petersburga kompozytor
i dyrygent Wiktor Każyński, który do śmierci dzierżył
posadę dyrektora orkiestry w Teatrze Aleksandryjskim.
Za drugim razem, w 1849 roku, Moniuszko promował
opery Mildę i Halkę, która przez lata cieszyła się niezmiennym zainteresowaniem publiczności. Gdy przyjechał w 1856 roku, znakiem niezwykłego uszanowania
był wspaniały koncert grany w specjalnie na tę okazję
otwartej sali księcia Jusupowa. Pod koniec wieku głośne
sukcesy odnosił Ignacy Jan Paderewski (il. 17). Można tu
wymienić wiele nazwisk, między innymi dobrze znanego w Warszawie Karola Lipińskiego (grał na koronacji
Mikołaja I), Henryka Wieniawskiego, liczną rodzinę
Kątskich, osadzoną w Petersburgu od lat dwudziestych, i innych. Angażowano wielu Polaków na gościnne
występy w okresie letnim, grali oni na otwieranych
na sezon scenach i występowali często w prywatnych
salonach. Koncertowali, a także prowadzili działalność
edukacyjną – na przykład około 1880 roku Jan Czyż
otworzył Petersburską Szkołę Muzyczną.
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Odnowienie przyjaznych i płodnych twórczo
związków pisarzy polskich i rosyjskich w tamtych okolicznościach politycznych było niemożliwe. Byłoby możliwe – paradoksalnie – dopiero w czasie pierwszej wojny
światowej, gdy uwierzono w wielką, wzniosłą przemianę
świata i świata sztuki. Awangarda rosyjska, Majakowski,
futuryści rosyjscy i polscy…

Bibliografia
•

Leon Gomolicki, Dziennik pobytu Adama Mickiewicza w Rosji
1824–1829, Warszawa 1949.

•

Wacław Lednicki, Przyjaciele Moskale, Kraków 1935.

•

Alina Kowalczykowa, Książę Wiaziemski w Warszawie, w: eadem, Wokół
romantyzmu. Estetyka – polityka – historia, Białystok 2014, s.179–188.

•

Поляки в Петербурге в первой половине XIX века, Москва 2010.

147

1. Paweł I uwalnia Tadeusza
Kościuszkę i polskich szlachciców.
Miedzioryt według rysunku
Aleksandra Orłowskiego, po 1801.
Warszawa, Biblioteka Narodowa

148

2. Julian Ursyn Niemcewicz.
Miedzioryt według rysunku
Jana Libgera, 1803. Warszawa,
Biblioteka Narodowa

149

3. Karol Reichel, Portret księcia
Piotra Wiaziemskiego, 1817.
Petersburg, Wszechrosyjskie
Muzeum Aleksandra S. Puszkina

150

4. Seweryn Oleszczyński, Plac
Pałacowy w Petersburgu
z Kolumną Aleksandryjską, 1834.
Warszawa, Biblioteka Narodowa

↓ 5. Plac Sienny w Petersburgu.
Litografia według rysunku
Aleksandra Orłowskiego.
Warszawa, Muzeum Narodowe
↓ 6. Aleksander Orłowski, Teatr
Wielki w Petersburgu widziany z okna
mieszkania Kaspara Żelwietra, 1820.
Warszawa, Muzeum Narodowe
151

152

153

7. Aleksander Orłowski, Gaspar
Żelwietr w stroju polskim, 1818.
Warszawa, Muzeum Narodowe

↓ 8. Widok na Admiralicję
z Newskiego Prospektu. Litografia
według rysunku André Duranda,
1843. Warszawa, Gabinet Rycin
Biblioteki Uniwersyteckiej
↓ 9. Widok Zamku Inżynieryjnego
od strony Ogrodu Letniego.
Litografia według rysunku Wasilija
Sadownikowa. Warszawa, Gabinet
Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej
154

155

10. Walenty Wańkowicz, Mickiewicz
na Judahu skale, 1827–1828.
Warszawa, Muzeum Literatury
im. Adama Mickiewicza

156

11. Oriest Kiprienski, Portret
Aleksandra Puszkina, 1827. Moskwa,
Państwowa Galeria Trietiakowska

↓ 12. Oriest Kiprienski, Portret
Wasilija Żukowskiego, 1816. Moskwa,
Państwowa Galeria Trietiakowska
↓ 13. Aleksander Orłowski,
Autoportet, 1809. Moskwa,
Państwowa Galeria Trietiakowska
157

158

14. Józef Oleszkiewicz. Litografia
według rysunku Ksawerego Jana
Kaniewskiego, 1831. Warszawa,
Muzeum Narodowe

↓ 15. Karł Briułłow, Portret Mateusza
Wielhorskiego, 1828. Mińsk, Muzeum
Sztuk Pięknych Białorusi
↓ 16. Wasilij Pierow, Portret Fiodora
Dostojewskiego, 1872. Moskwa,
Państwowa Galeria Trietiakowska
159

160

17. Ignacy Jan Paderewski
w salonie Anny Jesipowej przy
Newskim Prospekcie 12. Fotografia
z połowy lat 10. XX w. Warszawa,
Biblioteka Narodowa

161

Petersburg
i rosyjsko-polskie
stosunki kulturalne
od końca XVIII do
początku XIX wieku

Inessa I. Swirida

Petersburg i rosyjsko-polskie
stosunki kulturalne od końca
XVIII do początku XIX wieku

budowy w Europie, gdzie potrzebowano architektów,
malarzy oraz mistrzów rozmaitych rzemiosł artystycznych i budowlanych. Ruch budowlany, obejmujący także
miejskie i podmiejskie zespoły pałacowo-parkowe, sprzyjał
rozbudzaniu zainteresowania sztuką. Zainteresował się
nią również Piotr I, traktujący swoją działalność w tej
Inessa I. Swirida
sferze jako realizację interesu państwa, co nadawało jej
Moskwa, Instytut Słowianoznawstwa
odpowiednią skalę i kierunek.
Rosyjskiej Akademii Nauk
Wiek XVIII z jego uniwersalizmem zorientowany był
na zbliżenie narodów. Tolerancyjny duch Oświecenia
Powstanie Petersburga, które zbiegło się z początkiem
łagodził postrzeganie rozmaitych różnic etnokulturonowego, XVIII wieku, oznaczało dla Rosji również począ- wych i narodowych, zastępując pojęcie „obcy” – pojęciem
tek nowej epoki w kulturze. Założenie miasta (1703) oka- „inny”. W świadomości mieszkańców Europy Zachodniej
zało się ważne nie tylko dla Rosji. Stało się fenomenem
obraz Rosji, wcześniej mglisty i niezrozumiały, stopniowo
na skalę europejską, wpływając na różne aspekty życia
nabierał barw, a przemiany dokonujące się w różnych
Europy, w tym na jej sztukę; zmieniło szlaki w tej części
dziedzinach życia (także kulturze) sprawiały, że coraz
świata oraz wędrujących nimi podróżnych. Pojawiło się
bardziej zbliżał się do wzorców europejskich.
wśród nich wielu artystów – w XVIII wieku intensywnie
przemieszczali się po świecie w poszukiwaniu pracy albo
Pośrednictwo jako forma stosunków
nowych inspiracji. W poprzednich wiekach istotne były
rosyjsko-polskich
przede wszystkim trasy transalpejskie, łączące obszar
Morza Śródziemnego z Zachodem i Północą Europy, na
Polska z racji swojego położenia geograficznego od czapoczątku zaś XVIII stulecia na mapach Europy, tych rze- sów wczesnego średniowiecza pełniła funkcję pośrednika
czywistych i tych mentalnych, nowy szlak połączył Zachód
kulturowego pomiędzy europejskim Zachodem a słowiańi Wschód.
skim Wschodem. Najaktywniej pośredniczyła w kontakDo Petersburga ruszyli liczni artyści, ich klienci, tach z kulturą rosyjską w wieku XVII. Ponieważ barok
kolekcjonerzy i handlarze dzieł sztuki. Rodzące się mia- zachowywał potencjał twórczy jeszcze przez znaczną
sto zdobyło już sławę jednego z największych placów część XVIII wieku, w historii rosyjsko-polskich stosunków
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kulturalnych stał się ogniwem łączącym epoki moskiewską i petersburską.
Na wzajemne postrzeganie Polaków i Rosjan wpływały stosunki międzypaństwowe Rosji i Rzeczypospolitej,
w których od ostatnich dziesięcioleci XVII wieku coraz
bardziej dominowała Rosja. Jednak mimo niesprzyjającej
sytuacji politycznej Polska zachowała swoją wielowiekową
funkcję pośrednika w przenikaniu stylów zachodnioeuropejskich na wschód. Działo się to również podczas
wojen Rosji z Rzecząpospolitą, a po części było nawet ich
skutkiem – właśnie podczas polsko-litewskich wypraw
w połowie XVII wieku car Aleksy Michajłowicz mógł nie
tylko zdobyć, lecz także zwiedzić wiele miast polsko-litewskich, w tym Wilno. To, co zobaczył w Rzeczypospolitej,
wpłynęło na ostateczny kształt monarszych rezydencji,
które car z zamiłowaniem urządzał. Połączenie elementów
staroruskich i implantowanych z Zachodu znajdziemy
w komnatach pałacu Aleksego Michajłowicza w klasztorze
Sawwino-Storożewskim pod Zwienigorodem z drugiej
połowy XVII wieku, a także we wnętrzach pałacu w Kołomienskoje. Niektóre elementy baroku po przekroczeniu
wschodnich rubieży Rzeczypospolitej i sporej części Rosji
traciły swoją intensywną ekspresję na rzecz dekoracyjności. Dekoracyjność ta w pełnym zakresie znalazła wyraz
w rzeźbie tworzonej przez mistrzów ze wschodnich ziem
Rzeczypospolitej.
Barok sprzyjał nie tylko poszerzeniu ikonografii
sztuki rosyjskiej, lecz także odejściu od kanonicznych

zasad kompozycji obrazu, co doprowadziło do powstania
malarstwa o tematyce religijnej, niesłużącego dewocji,
choć ukazującego sceny ze Starego i Nowego Testamentu. W sztuce rosyjskiej rozkwitło ono w XVIII wieku
i zachowało związki ze sztuką ludową i ikoną. Kontakty
z mistrzami, przybyszami z ziem Rzeczypospolitej,
przyczyniały się do zaznajamiania rosyjskich artystów
z nowymi, postrenesansowymi tendencjami w malarstwie
i nowymi dla nich gatunkami sztuki, takimi jak rzeźba
czy kompozycje parkowo-ogrodowe, które, co warto przypomnieć, Piotr I poznał między innymi w Wilanowie.
Związki z Polską odgrywały poważną rolę w powstawaniu nowych gatunków w sztuce rosyjskiej, przede
wszystkim portretu, w czym pierwotnie dużą rolę odegrało pokrewieństwo polskiego portretu sarmackiego
i rosyjskiej parsuny. Niemniej rosyjski portret epoki
nowożytnej nie stanowił ich prostej kontynuacji, ale
ewoluował. Podobnie działo się w literaturze, kiedy
poprzez polskie przekłady i wydania trafiły do Rosji
utwory autorów zachodnioeuropejskich. Były wśród nich
także dzieła o ogrodach, jak chociażby słynny traktat
z przełomu XIII i XIV wieku Liber ruralium commodorum Pietra de’Crescenzi (znany pod rosyjskim tytułem
Naziratiel). Najważniejszym, jak się zdaje, skutkiem
pośrednictwa było to, że wraz z barokiem w rosyjskiej kulturze pojęcie „nowości” straciło pejoratywny
wydźwięk, co było jednym z istotniejszych symptomów
początku epoki nowożytnej.
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Do rozprzestrzenienia baroku przyczynili się, oprócz
zachodnich mistrzów trafiających na ziemie rosyjskie
bezpośrednio z Europy Zachodniej, również emigranci
z terenów Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego, gdzie
w wyniku Unii Lubelskiej powstało w roku 1569 państwo
federacyjne – Rzeczpospolita (w jej skład weszły wyodrębnione później terytoria białoruskie oraz zachodnio –
i wschodnioukraińskie, należące do Wielkiego Księstwa
Litewskiego, a po zaborach częściowo też do Rosji). Mistrzowie ci, kiedy znaleźli się w Moskwie dobrowolnie lub jako
carscy jeńcy wojenni, zaczęli intensywnie pracować w Zbrojowni (Orużejnaja Pałata) na Kremlu już w latach panowania Aleksego Michajłowicza (1645–1676).
Trudno określić przynależność etniczną mistrzów
Zbrojowni. Wynika to z historycznej złożoności procesów narodowo-etnicznych na obszarze Słowiańszczyzny
Wschodniej. Często była ona wypadkową nie tyle procesów identyfikacyjnych, ile koncepcji ideologicznych.
W księgach Zbrojowni zapisywano mistrzów i jako Polaków, i jako cudzoziemców. Etnonim „Białorusin”, choć
pojawił się w XIII wieku, wszedł w użycie później. Przynależność etniczna mistrzów również nie była jednorodna.
W odróżnieniu od rzeźbiarzy i ceramików, malarze byli
prawdopodobnie głównie Polakami, często szlachcicami.
Jeden z malarzy – Jan (Iwan) Mirowski, od 1679 roku pracujący w Zbrojowni kremlowskiej, w roku 1683 pisał do
cara, przedstawiając się następująco: „W ubiegłych, panie,
latach, zostawiwszy […] w ziemi polskiej […] szlachetnego
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ojca swego i rodzinę, i dom ojczysty, i wszystkich krewnych,
wyjechałem do Moskwy […] wiernie służyć waszym cesarskim miłościom”1. W tym konkretnym przypadku wiadomo,
o jakich polskich ziemiach mowa – Mirowski był szlachcicem smoleńskim. Jednak w wiekach XVII–XIX w praktyce
międzynarodowej pod pojęciem Polski rozumiano całą
Rzeczpospolitą, częściej mówiono o rozbiorach Polski niż
Rzeczypospolitej, powstania, niezależnie od tego, z jakich
konkretnie terenów pochodzili ich uczestnicy, określano
mianem „polskich”, a exodus po stłumieniu powstania
listopadowego nazwano polską Wielką Emigracją.
Ogólnie rzecz biorąc, w XVII wieku rola kontaktów
z Rzecząpospolitą, związanych z ekspansją baroku, była
bardzo istotna dla rozwoju rosyjskiej kultury i sztuki. Właśnie w formach barokowych kultura rosyjska wkraczała
w nowożytność. Jednak na przełomie wieku XVII i XVIII
ten jeden z najbardziej owocnych okresów w historii bezpośrednich rosyjsko-polskich stosunków artystycznych
dobiegł końca. Pierwsza połowa XVIII wieku nie sprzyjała nawet umiarkowanemu ich rozwojowi. Pod koniec
XVIII wieku po długiej przerwie polscy artyści ponownie
pojawili się w Rosji, a przede wszystkim w Petersburgu.

1.

Cyt. za: Александр
И. Успенский, Царские
иконописцы и живописцы
XVII века, t. 2, М. 1913, s. 178.

Artysta-cudzoziemiec jako uczestnik
rosyjsko-polskich kontaktów artystycznych
W ciągu XVIII wieku rosyjscy artyści zaczęli włączać się
w ogólnoeuropejskie procesy artystyczne. Działo się to
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przede wszystkim wskutek rosnącej liczby przyjeżdżających
planowanym projektom artystycznym. Wszak nie przydo Petersburga mistrzów cudzoziemskich, a także popu- padkiem po śmierci niemieckiego mistrza Piotr I, mimo
larnej od czasów Piotra możliwości wyjazdów za granicę. skłonności do ogrodów holenderskich, zaprosił JeanaPóźniej organizowała je założona w roku 1757 petersbur- -Baptistę Alexandra Le Blonda, zwolennika tradycji
ska Akademia Sztuk Pięknych. W ten sposób w ostatnich
wersalskiej. W epoce Piotra I rozpoczął swoje podróże
dziesięcioleciach XVIII wieku do Rosji przenikały aktualne
zagraniczne Gaetano Chiaveri, włoski architekt, budownistyle europejskie – rokoko i klasycyzm, znano również sty- czy warszawskiego kościoła ss. Wizytek i drezdeńskiego
listykę i teorię angielskiej szkoły malarstwa.
pałacowego kościoła katolickiego (Hofkirche) dla Augusta
W latach panowania Piotra I zmieniły się formy, skala
III, elektora saskiego i króla Polski, oraz Kunstkamery dla
i kierunki międzynarodowych kontaktów artystycznych. Piotra I w jego nowej stolicy, dokąd przybył (i to od razu
Wiązało się to z aktywniejszym wkraczaniem Rosji w krąg
z Włoch) w 1717 roku.
stosunków europejskich, z pojawieniem się Petersburga
Tacy właśnie mistrzowie łączyli Polskę i Rosję, Wari wiodących do niego szlaków. Wszystko to odbiło się na
szawę i Petersburg. Choć w różnych miejscach mistrzosytuacji artystów przybywających z Rzeczypospolitej. wie ci wznosili budowle różniące się stylem i funkcją, to
Na początku XVIII wieku car zapraszał cudzoziemskich
jednak współtworzyli wspólną przestrzeń europejską.
mistrzów bezpośrednio z Europy Zachodniej. Byli wśród
Była to tendencja i jeden ze skutków epoki Oświecenia,
nich artyści prawdziwie wielcy, cieszący się międzyna- a swoją rolę odegrały tu również rosyjsko-polskie kontakty
rodową sławą, tacy jak Andreas Schlüter, który w Polsce, artystyczne, bezpośrednie i pośrednie. W XVIII wieku
dokąd trafił w roku 1681, rozpoczął swoją europejską
weszły w nowy etap i stały się częścią ogólnoeuropejskiego
karierę jako rzeźbiarz. Do Rosji przyjechał dopiero ćwierć
życia artystycznego nowożytności, aktywnego ruchu idei
wieku później. Tak jak u Jana III Sobieskiego w Wilano- artystycznych, mistrzów, klienteli, dzieł i zbiorów dzieł,
wie i Fryderyka I w Berlinie, u Piotra I w Petersburgu
zapełniających Europę okresu Oświecenia.
i Peterhofie barokowe formy rzeźb i budowli niemieckiego
Teraz szlaki artystyczne nie kończyły się już na
mistrza symbolizowały państwową ideę władzy i autory- wschodnich granicach Rzeczypospolitej, ale w przyciątetu monarchy. Car, znając pruskie prace Schlütera, praw- gającym wszystkich Petersburgu. W rezultacie przez Poldopodobnie liczył, że budowniczy berlińskiego zamku
skę płynął ogromny strumień informacji artystycznej.
i autor konnego pomnika wielkiego elektora Fryderyka
Jej ziemie leżały na szlaku wielu cudzoziemskich artystów, wędrujących lądem do rosyjskiej stolicy w nadziei
Wilhelma nada wymagany rozmach i reprezentacyjność
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otrzymania po drodze zamówień w Warszawie i w Wilnie, a także rekomendacji od polskiej klienteli, autorytet
zdobyty w Polsce miał bowiem w Petersburgu konkretną
wartość. Nie tylko artysta, lecz także jego mecenas stał się
postacią aktywnie uczestniczącą w rosyjsko-polskich kontaktach artystycznych, a Petersburg dla przyjeżdżających
tu Polaków był coraz częściej miejscem, gdzie zamawiano
portrety – podobnie jak Warszawa dla Rosjan. Pracowali
tam dla nich zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy.
Klienci rosyjscy i polscy spotykali się poza granicami swoich krajów w pracowniach znanych europejskich
mistrzów. I jedni, i drudzy zamawiali portrety w Warszawie, Wiedniu i Dreźnie u Józefa Grassiego, a w Rzymie
u Pompeo Batoniego. Artyści, tacy jak Jan Chrzciciel
Lampi starszy, przywozili do Warszawy i Petersburga
informacje o osiągnięciach angielskiej szkoły malarstwa.
W rezultacie relacje w sferze sztuki traciły sztywny charakter geograficzny i pod ich wpływem tworzyła się nowa
„geokulturowa” przestrzeń kontaktów artystycznych.
W XVIII wieku ciągłe podróże artystów stały się znakiem rozpoznawczym epoki. Informacje o ich przyjazdach
i wyjazdach, o zrealizowanych zamówieniach przynosiła
nie tylko korespondencja prywatna, ale również prasa.
Pojawił się typ wędrownego artysty, wytworzył ogólnoeuropejski krąg modnych mistrzów, pośredników i antykwariuszy, międzynarodowy rynek sztuki, na którym rządziły
głównie zunifikowane gusta i mniej zunifikowane ceny.
Jednocześnie rangi europejskiej nabierały idee artystyczne,
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materializujące się z coraz mniejszym dystansem czasowym w różnych zakątkach Europy i poza jej granicami.
Dzieła tworzone przez tych samych mistrzów w różnych
krajach zawierały nie tylko indywidualne cechy, właściwe
dla kolejnych etapów ich twórczości. W nie mniejszym
stopniu świadczyły także o kondycji kultury danego
kraju, o podobieństwach i różnicach gustów lokalnych
zleceniodawców.
W XVIII wieku przyjezdni artyści różnego formatu
byli nosicielami gustów artystycznych i mód. Rozpowszechniali cechy stylistyczne i typy ikonograficzne
wypracowane przez różne szkoły narodowe – niekoniecznie ich własnych narodów. Tym samym działalność ich
była ogniwem łączącym kultury różnych krajów, w tym
Rosji i Polski, gdzie odgrywała szczególną rolę zwłaszcza
od drugiej połowy XVII wieku.
Rosnąca aktywność Rosji w kwestiach polskich sprzyjała kontaktom dyplomatycznym; niejednokrotnie też na
terytorium Rzeczypospolitej wkraczały wojska rosyjskie.
Pobocznym rezultatem tych wydarzeń były kontakty
artystyczne. Na terenie Rzeczypospolitej wielu Rosjan
po raz pierwszy stykało się z architekturą dojrzałego
baroku, z ogrodami – najpierw regularnymi francuskimi,
później pejzażowymi angielskimi, a także z dziełami
kultury zachodnioeuropejskiej – rzeźbą i malarstwem,
które czasami stawały się łupem wojennym (dzięki temu
w petersburskim Ogrodzie Letnim już od trzystu lat stoją
popiersia Jana III Sobieskiego i jego żony Marysieńki).
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W pierwszej połowie XVIII wieku cudzoziemscy
artyści w drodze do Petersburga nie zatrzymywali się
na dłużej w stolicy Rzeczypospolitej, a nawet ją omijali,
wybierając drogę morską. Podczas ponad półwiecznego panowania na polskim tronie elektorów saskich
(1697–1763) Warszawa pozostawała w cieniu rodowej
rezydencji Wettinów. „Ów Rotary przyjechał prosto
z Drezna” – informowała gazeta „Moskowskije Wiedomosti” 29 maja 1756 roku. Tak samo postąpił Stefano
Torelli, jak również ściągnięty przez niego do pracy
w Petersburgu scenograf teatralny J. B. Miller. Ci nadworni mistrzowie, których August II i August III przywozili do Warszawy z Drezna na własne potrzeby, zazwyczaj
po wykonaniu zlecenia wracali. Inaczej postąpił Marcello
Bacciarelli, który na resztę życia związał się z Warszawą,
przedkładając ją ponad podróż do Drezna, dokąd był
zapraszany. Wyjeżdżał jedynie co jakiś czas do Wiednia,
żeby malować portrety na dworze cesarskim, oraz do
Włoch jako dyrektor generalny przedsięwzięć budowlanych króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Na przełomie lat 1783–1784 do Petersburga przyjechał
Vincenzo Brenna, zaproszony przez Pawła I z rekomendacji Stanisława Kostki Potockiego. Ta wielka postać
polskiej kultury, architekt amator, odkrył – jak sam twierdził – Brennę w Rzymie, uratował przed nędzą i pomógł
opanować podstawy architektury, a następnie polecił
go swojej teściowej, znanej z mecenasowania artystom,
Izabeli Lubomirskiej.

W latach oświeconego panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764–1796) polska stolica przeżywała okres rozkwitu kulturalnego i przyciągała artystów
z różnych krajów (il. 1–2). Na dworze Stanisława Augusta, znawcy sztuki i kolekcjonera, znajdowali sprzyjającą
atmosferę i możliwości dobrze opłacanej pracy. W Warszawie zadomowił się nie tylko Bacciarelli, lecz także jego
drezdeński kolega Bernardo Bellotto – chociaż wybierał
się z synem do Rosji i chciał tylko otrzymać rekomendacje
od króla Polski.
W Dreźnie Bellotto nie znajdował już popytu na
swoje niegdyś rozchwytywane pejzaże architektoniczne,
w Warszawie natomiast stworzył historycznie ważną
serię widoków miasta, a Petersburg w rezultacie stracił
potrzebnego mu wybitnego wedutystę. Prawdopodobnie
by się z nim spotkać, Fiodor Aleksiejew – pierwszy rosyjski
mistrz pejzażu miejskiego – postanowił wracać z Włoch
do Petersburga przez Warszawę2. Wychowankowie Akademii Sztuk Pięknych, którzy dostąpili przywileju podróży
zagranicznej, zazwyczaj omijali stolicę Rzeczypospolitej,
ponieważ nie mogła ona konkurować kolekcjami sztuki
ani ze zbiorami cesarskimi, ani zachodnioeuropejskimi.
Rosjanie, którzy trafili do Warszawy służbowo –
dyplomaci albo wojskowi – korzystali z usług królewskich
mistrzów. Celem umocnienia swojego autorytetu i pozycji ambasador Katarzyny II Otto Magnus von Stackelberg zamówił swoje portrety u Bacciarellego (1780–1786)
i pastelisty Louisa Marteau, autora między innymi
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Później w Petersburgu
na polecenie Katarzyny II
Aleksiejew będzie kopiował
autorskie repliki widoków Drezna
Bellottiego, które caryca kupiła
w roku 1769 od spadkobierców
Heinricha von Brühla.
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podobizn uczestników królewskich obiadów czwartkowych. Z ostatniego wizerunku von Stackelberga wykonano
w Dreźnie rycinę w specjalnym obramowaniu z napisem
mówiącym o oficjalnych funkcjach modela. W Warszawie
niejednokrotnie portretował się też minister pełnomocny
na Rzeczpospolitą Nikołaj Riepnin; portret jego żony
Natalii malował Per Krafft starszy. W Polsce powiększyła się też ikonografia Aleksandra Suworowa (w tym
również o karykatury). W nagrodę za zdobycie Warszawy
Katarzyna II awansowała go na feldmarszałka i zamówiła
marmurowe popiersie u królewskiego rzeźbiarza Jakuba
Monaldiego (1795).
Być może najbardziej spektakularna była kariera Jana
Chrzciciela Lampiego starszego. Sukcesy w Warszawie
sprawiły, że wieści o nim dotarły do księcia Grigorija
Potiomkina, co otworzyło Austriakowi drogę najpierw
do Jass (1788), a potem do Katarzyny II, do Petersburga
(1792–1797).
Rosjanie portretowali się w Warszawie, Polacy natomiast – w Petersburgu. Młody Stanisław August Poniatowski jeszcze jako wysłannik Augusta III zamówił swój
portret u przybyłego do Petersburga Louisa Tocqué, po
abdykacji natomiast portret miniaturowy u Augustina
Christiana Ritta (1797); dwa jego portrety namalowała też
Élisabeth-Louise Vigée Lebrun. Z usług jej i Gerharda von
Kügelgena korzystali tu również Radziwiłłowie. Cała grupa
cudzoziemskich artystów pracowała zarówno w Petersburgu, jak i w Warszawie. Byli to miniaturzyści Johann

Bardou z Berlina, rysownik Taubert, miniaturzysta Cornelius Høyer, chwalony przez Jacoba von Staehlina, autor
miniatur profilowych I. I. Haake, artyści amatorzy Johann
Friedrich Anthing i Corot.
Miejscem pośrednich kontaktów elit rosyjskich
i polskich, świadczących o wspólnocie gustów, stały się
pracownie artystów w wielu europejskich centrach – na
przykład Aleksandra Roslina w Warszawie, Petersburgu
i Paryżu, Józefa Grassiego tworzącego portrety w Warszawie (ambasadora rosyjskiego Jacoba Sieversa i Waleriana Zubowa), Wiedniu i Dreźnie. W stolicy Saksonii
Polacy i Rosjanie pozowali również Antonowi Graffowi.
Angelika Kauffmann portretowała ich w Rzymie, gdzie
z kolei pracownię Pompea Batoniego odwiedzali Stanisław
Szczęsny Potocki, Aleksander Kurakin i wielki książę
Paweł Pietrowicz.
W Petersburgu Poniatowski lubił spotykać się z artystami; przywykł do tego w Paryżu. W 1756 roku nad Newę
przyjechał Louis Tocqué – wyrafinowany portrecista
dworu francuskiego i innych dworów europejskich, autor
znajdującego się w Luwrze Portretu królowej Marii Leszczyńskiej. Zaproszony specjalnie do namalowania Elżbiety
Pietrowny, szybko i sprawnie pracujący artysta stworzył
w Rosji wiele płócien. Jest wśród nich Portret Stanisława
Poniatowskiego (1758) – pierwszy z długiej serii wizerunków przyszłego króla. Jest to zarazem jedna z lepszych
prac mistrza, w której zdołał on pokazać inteligencję
i urok modela.
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Podczas pierwszego pobytu w rosyjskiej stolicy
(1755–1756) Stanisław August spotykał się z Louisem
Tocqué, podczas drugiego (1757–1758) wspierał i podejmował Jeana-Baptistę Le Prince’a. W jego twórczości odnaleźć można polskie motywy. Dawno rozpowszechnione
w sztuce europejskiej, a szczególnie francuskiej, nie były
one jednak skutkiem pobytu francuskiego artysty w Polsce.
Le Prince wprowadził modę na russerie, natomiast moda
na polonaiserie istniała już wcześniej.
Polskie motywy spotykamy też w pracach Pietra
Antonia Rotariego, który – tak jak Le Prince – od 1757 roku
mieszkał w Petersburgu. Wśród jego płócien, umieszczonych w latach sześćdziesiątych XVIII wieku w Gabinecie
Mód i Gracji pałacu w Peterhofie, znajdowały się portrety
dam w kostiumach węgierskich, chińskich i polskich.
W tym czasie uchodziły one w Europie za egzotyczne
i czasami wykorzystywano je jako przebrania podczas
maskarad, o czym świadczą między innymi dwa portrety
w galerii obrazów na zamku w Darmstadcie. Rotari namalował Portret Stanisława Augusta, znajdujący się w pałacu
Kadriorg (zbudowanym pod Tallinem przez architekta
Nicolę Michettiego dla Piotra I).
W Petersburgu Poniatowski gruntownie zainteresował się sztuką antyczną dzięki kontaktom z Charlesem
Wiliamsem i szczególnie z Paulem-François Gallucim
markizem de L’Hôpital. Od tego znakomitego archeologa
nauczył się też szacunku dla wiarygodności historycznej i dokumentalnej precyzji przy wznoszeniu gmachów

i pomników. Świadczą o tym dokonywane w późniejszych
latach na jego żądanie pomiary między innymi zamku
Wiśniowieckich. W latach 1785–1791 na zamówienie króla
powstało około stu dokładnych kopii rysunków Abrahama
van Westervelda, który z polecenia Janusza Radziwiłła
szkicował Kijów połowy XVII wieku. Katarzyna II uzyskała jedynie pseudokopie starych obrazów związanych
z pobytem w Moskwie Maryny Mniszchówny (wykonane
przez Walentego Koterskiego, wychowanka królewskiej
Malarni, pod nadzorem Mniszchów, którzy narzucili
utalentowanemu artyście „ulepszenie” starych dzieł).
Z okazji trzeciego przyjazdu Stanisława Augusta
polecono Vincenzowi Brennie przygotować pałace – Marmurowy, zbudowany przez Antonia Rinaldiego (il. 3–4),
i Kamiennoostrowski, jedno z pierwszych i najlepszych
dzieł Giacoma Quarenghiego. Paweł I przyjmował pozbawionego władzy monarchę po królewsku. Riepnin przysłał
plan pałacu Marmurowego do Grodna, żeby Stanisław
August mógł wydać dyspozycje w kwestii zagospodarowania poszczególnych komnat.
Pałac Marmurowy jest obiektem związanym z polską
historią i kulturą. To tutaj Paweł I powiadomił Tadeusza
Kościuszkę o uwolnieniu z więzienia. Kilka lat po śmierci
Stanisława Augusta wielki książę Konstanty wydzielił
w bocznej oficynie mieszkanie dla Aleksandra Orłowskiego. Jeszcze w Warszawie Orłowski namalował dwie
duże akwarele Paweł I odwiedza Kościuszkę w więzieniu i Paweł I uwalnia Kościuszkę (1797). W 1801 roku
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w Londynie Thomas Gaugain wykonał z nich ryciny
(il. 5–6); prawdopodobnie trafiły one do Anglii dużo wcześniej, ponieważ w 1798 roku Henry Singleton na zamówienie Kościuszki zrobił niewielką kopię środkowej części
drugiej z nich (1797), rytowaną przez Jamesa Daniella
(1798). Wileński malarz Jan Damel, który kopiował portret
Joachima Chreptowicza, niejednokrotnie powtarzał tę
rycinę w technice olejnej.
Stale rozszerzane kontakty kulturalne były jedną
z charakterystycznych cech dynamicznej epoki Oświecenia. Głosząc uniwersalizm, orientowała się ona na zbliżenie
narodów i wypracowała modele stosunków kulturalnych
w epoce nowożytnej. Tolerancyjny duch XVIII wieku, jego
naukowa ciekawość, otwartość myślenia i tolerancja religijna łagodziły postrzeganie różnic narodowościowych.
W świadomości Europejczyków, w tym również Polaków,
obraz Rosji, wcześniej egzotyczny i odpychający, zaczął
nabierać cech ogólnoeuropejskich, czemu sprzyjały realne
przemiany w tym kraju.
Postępująca intensyfikacja kontaktów kulturalnych
była istotną cechą tego dynamicznego stulecia. Ważne
okazały się nie tylko szlaki transalpejskie, biegnące
w ubiegłych stuleciach z północnego zachodu Europy
na śródziemnomorskie Południe, ale też te łączące zachód
kontynentu z jego wschodem, chociaż w XVIII wieku
położoną tam Rosję wciąż jeszcze nazywano Północą,
zgodnie z widzeniem alegorycznym czy mitologizującym,
a nie geograficznym.

Dla ludzi wieku XVIII nie zawsze miał znaczenie fakt,
że Polak zamawiał swój portret w Petersburgu albo Rosjanin w Warszawie. Dzięki temu, że osiągnięcia poszczególnych szkół narodowych z łatwością rozprzestrzeniały
się po Europie (najlepiej świadczy o tym przykład szkoły
angielskiej), rezultat artystyczny mógł być zbliżony.
W istocie zależał on od talentu mistrza i/lub gustu portretowanego, które mogły ze sobą współgrać albo nie. Dzieła
tworzone przez tych samych artystów w różnych krajach
wykazywały nie tylko indywidualne cechy autorskie, lecz
także oznaczały etapy twórczości. W niemniejszym stopniu świadczyły o stanie kultury w poszczególnych krajach,
o różnicach i zbieżnościach lokalnych gustów. Dowodzą
tego chociażby portrety Stanisława Augusta i Katarzyny
II namalowane przez Jana Chrzciciela Lampiego w Warszawie i Petersburgu. W Warszawie (1788–1791), zapewne
nawiązując do konwencji portretu angielskiego, zawsze
malował on króla jako osobę prywatną, bez atrybutów
władzy, nawet w szlafroku (Portret Stanisława Augusta
w szlafroku, ok. 1790; il. 7). Co prawda takie ujęcie narzucił
w tym wypadku prawdopodobnie sam król, wybór stroju
był więc skutkiem jego decyzji, a nie inicjatywy artysty.
Pracując w Petersburgu (1792–1797), Lampi przedstawił
Katarzynę II w uroczystych szatach, siedzącą na tronie,
w otoczeniu alegorycznych postaci Prawdy i Sprawiedliwości oraz Praworządności, a także innych atrybutów
świadczących o moralizatorsko-dydaktycznym przesłaniu
portretu (Portret Katarzyny II, 1793).

Inessa I. Swirida

Petersburg i rosyjsko-polskie stosunki kulturalne…

171

Paweł I i rosyjsko-polskie kontakty artystyczne
Szerokie zainteresowania artystyczne wielkiego księcia
Pawła Pietrowicza, znane w Europie dzięki jego podróży,
mimo że odbywał ją incognito, i jego aktywna działalność
w zakresie budownictwa doprowadziły do powstania
przy wielkoksiążęcym, a później imperatorskim dworze
międzynarodowego środowiska artystycznego, w którym Polscy zajęli eksponowaną pozycję. Był to kolejny
przejaw sympatii tego cara do Polaków i Polski. Budowniczym Zamku Michajłowskiego – najważniejszej inicjatywy architektonicznej Pawła I – został Vincenzo Brenna.
Zjawił się on w Petersburgu na przełomie lat 1783–1784
dzięki polskim kontaktom wielkiego księcia i rekomendacji Stanisława Kostki Potockiego.
Wraz z Brenną przyjechał przyszły wieloletni opiekun zbiorów Ermitażu, malarz Franciszek Łabeński (albo
Franz Iwanowicz Labenski, jak z niemiecka zaczęto go
nazywać w Rosji)3. To od niego zaczęły się bezpośrednie
i stałe kontakty polskich artystów z petersburskim środowiskiem artystycznym. Stało się to dwadzieścia lat przed
pojawieniem się nad Newą Aleksandra Orłowskiego, z którego przyjazdem (1802) zwykło się kojarzyć ich początek.
Łabeński, zanim został kuratorem Ermitażu, dał się
poznać jako autor arabeskowych zdobień w komnatach
cesarzowej Marii Fiodorowny w Gatczynie (chwalił je
w swoich „biuletynach” Stanisław August, któremu miło
było wspomnieć tego ucznia Bacciarellego). Ale malarstwa
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dekoracyjnego uczył Łabeńskiego Brenna, dzięki któremu
trafił on do Ermitażu (Brenna kierował tam działem
rysunków i sztychów). W ten sposób związki rosyjsko-polskie, wznowione po dziesięcioleciach przerwy, od
razu zyskały kontekst międzynarodowy.
W roku 1800 do udziału w wykańczaniu Zamku
Michajłowskiego został zaproszony – z pewnością z inicjatywy Brenny – współpracujący z nim wcześniej w Rzymie
Franciszek Smuglewicz, teraz profesor sztuk pięknych na
Uniwersytecie Wileńskim, wykształcony podczas dwudziestoletniego pobytu w Rzymie, gdzie był jako stypendysta Stanisława Augusta. Przywiózł ze sobą studentów
J. Chruszczyńskiego i M. Józefowicza, a także sprowadził
do pracy swojego wcześniejszego ucznia Józefa Peszkę,
który dekorował Szpital Golicynowski w Moskwie i rysował szkice miasta. Aleksiej Kurakin, który chciał prosić
go o skopiowanie swojego portretu jako członka zakonu
maltańskiego autorstwa Władimira Borowikowskiego, nie
zrealizował swojego zamysłu, ponieważ Peszka zażądał za
kopię takiej samej kwoty, jaką Kurakin zapłacił za oryginał.
Pośród rzeźbiarzy pracujących w zamku byli Gioacchino i Pietro Staggi; drugi z nich pracował wcześniej
u Heleny Radziwiłłowej w Arkadii, obaj też byli związani
z Łazienkami Królewskimi. W Zamku Michajłowskim
wykonali prace zachowane do naszych czasów: „na fasadzie pod attyką […] wielką płaskorzeźbę przedstawiającą
Historię, z emblematami zwycięstw na lądzie i na morzu,
a także różnych dziedzin i rodzajów sztuki, sławiących
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Rosję. Portal podtrzymują cztery kolumny jońskie z czerwonego marmuru; z tego samego marmuru wykonane
zostało osiem bocznych posągów, przedstawiających
regiony Rosji. Attykę wykonano z miejscowego trawertynu,
z niego też rzeźbiarz Pawłow zrobił herb państwowy […].
Architrawy z szarego marmuru syberyjskiego, podobnie
oba obeliski, ozdobione medalionami z monogramem
cara i wyobrażonymi poniżej trofeami”4. August Kotzebue
pisze, że Historia przedstawiona została „w postaci Sławy
(La Renome), tak jak zrobiono to na kolumnie Trajana”,
a wyżej na attyce umieszczono dwie boginie Sławy, podtrzymujące cesarski herb (il. 10)5.
W dokumentach archiwalnych pojawia się również
nazwisko „byłego rzeźbiarza króla polskiego” Concesio
Albaniego, który wykonał w Zamku Michajłowskim cztery
wielkie supraporty, „szesnaście kariatyd, […] reliefów
i osiem grup”6. W Petersburgu zajmował się wcześniej
restaurowaniem antycznych rzeźb z pałacu Taurydzkiego.
Łabeński, przystąpiwszy do wydania dwutomowego, zdobionego rycinami albumu-katalogu Ermitażu
(Galerie d’Hermitage, t. I–II, Petersburg 1805–1809), włączył do prac nad nim Karola Reichela, syna Jana Jakuba
Reichela, medaliera Mennicy Królewskiej w Warszawie,
oraz stypendystę Uniwersytetu Wileńskiego w petersburskiej Akademii Sztuk Pięknych Michała Podolińskiego. Początkowo student malarstwa, wkrótce został
uczniem wybitnego angielskiego grafika Josepha Saundersa, zatrudnionego w Ermitażu, cieszącego się uznaniem

Pawła I i Aleksandra I. Saunders jako pierwszy rytował
winiety w książkach i ilustracje do dzieł Gawriła Dierżawina, Wasilija Kapnista i innych poetów rosyjskich. Był
też jednym z pierwszych w Europie profesorów historii
sztuki, którą wykładał na Uniwersytecie Wileńskim.
Do Petersburga trafili również mistrzowie, którzy
stracili pracę w Warszawie w wyniku likwidacji dworu
królewskiego i okupacji miasta przez Prusaków. Największym z nich był pierwszy rzeźbiarz królewski André Le
Brun; Stanisław August czynił starania, żeby zapewnić
mu pracę (w 1803 roku został profesorem Uniwersytetu
Wileńskiego).
Do międzynarodowego grona artystów pracujących dla Pawła I mógłby też trafić Orłowski, który już
w roku 1797 prosił o delegację do Petersburga, jednak
planowany wyjazd opóźnił się o pięć lat. Jego dołączenie
do petersburskiego środowiska stało się wydarzeniem
i miało kontekst europejski. Dzięki Orłowskiemu polska szkoła znalazła się pośród innych cudzoziemskich,
które miały wpływ na formowanie się sztuki rosyjskiej
pierwszej ćwierci XIX wieku – jest to fakt, który często
umyka uwagi badaczy. Orłowski przyjechał jako w pełni
dojrzały polski artysta, wychowany w kręgu tradycji europejskich, innych niż te, którymi do tego czasu nasiąkała
sztuka rosyjska. Tradycje te to przejęte od nauczyciela,
Jana Piotra Norblina, zainteresowanie Rembrandtem
i stylem holenderskim, barokowym portretem konnym,
twórczością Salvatora Rosy, marynistyką Josepha Verneta.
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Orłowski, daleki w swej twórczości od klasycystyczno-akademickich i biedermeierowskich konotacji, opierał
się na tradycji barokowej, związanej z romantyzmem
i bardzo w Polsce silnej. Jego buntowniczy romantyzm
okazał się różny od rosyjskiego, co zauważali badacze
i co potwierdziła panoramiczna wystawa sztuki romantyzmu w Rosji, przygotowana w Państwowym Muzeum
Rosyjskim w roku 1995.
W Petersburgu artysta zaczął pracować jako typowy
cudzoziemski mistrz (w takim charakterze został po raz
pierwszy przedstawiony publicznie). W Rosji Orłowski, tak
jak inni cudzoziemcy, dostrzegł przede wszystkim to, co
wizualnie odróżniało ją od Polski. To właśnie jego tematy
wschodnie (rozpoczął je od przedstawienia tureckiego
jeźdźca z 1802 roku, zachowanego w Muzeum Książąt
Czartoryskich w Krakowie), a także egzotyczne dla niego
motywy rosyjskie – widoki rosyjskich wsi, wiejskich dróg,
cerkwi z charakterystycznymi kopułami i rosyjskich typów.
Podobnie jak Polak, tematy wschodnie upodobał sobie
Szkot William Allan (w odróżnieniu od Orłowskiego
podróżujący po rosyjskiej prowincji, w tym wschodniej);
trojki rysował też Niemiec Karl Hampeln, a Francuz
Charles Santoire de Varenne, uczeń Josepha Verneta,
namalował Pejzaż z Kirgizami i Kałmukami, zakupiony
przez cara.
W Rosji Orłowski żył i tworzył nieco na uboczu. Stąd
brak w jego scenach wiejskich namaszczenia Aleksieja
Wieniecjanowa, a w portretach przenikliwości Oriesta
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Kiprienskiego, co zresztą miano mu za złe, skoro był
traktowany jako mistrz rosyjski. Bezpośrednich następców nie miał w Rosji aż do czasów realistów (lata sześćdziesiąte XIX wieku), w odróżnieniu od Polski i Litwy,
gdzie bezpośrednio kontynuowano jego linie romantyczną
i obyczajową.
Od Orłowskiego zaczęły się bezpośrednie związki
rosyjsko-polskie i stały się podstawową formą kontaktu.
Rozwijały się one dzięki nauce Polaków w petersburskiej Akademii Sztuk Pięknych, a także późniejszej pracy
niektórych z nich w Rosji. Już od lat siedemdziesiątych
XVIII wieku Polacy zaczęli studiować w Akademii. Obok
nazwisk portrecistów Rawickiego i Dachnowskiego
w dokumentach odnotowano: „polskiej nacji syn szlachcica”, a Jan Staszewski, który wstąpił do klasy pejzażu,
został zapisany jako „osadniczych Polaków syn setnika”.
Później, z tego co wiemy, żaden z nich nie był związany
z Polską niczym poza pochodzeniem.
Artyści rosyjscy trafiali do Warszawy rzadko. Nie
przyciągała ich możliwość uczestniczenia w publicznych
wystawach odbywających się tam od roku 1812; profesorami wydziału sztuki na uniwersytecie zostawali Polacy
albo twórcy zachodnioeuropejscy, aż wreszcie wydział
zamknięto wraz z całą uczelnią w roku 1832. Tym niemniej
nazwiska większości rosyjskich artystów, w tym największych, można wpisać w historię stosunków rosyjsko-polskich pierwszej połowy XIX wieku. To malarze Siemion
Szczukin, Oriest Kiprienski, Fiodor Tołstoj, Aleksander
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Warniek, rzeźbiarz Samuił Galbierg… Polacy i artyści
związani z Polską trafiali raczej do kręgu artystów europejskich, jaki sformował się w trakcie realizacji projektów
budowlanych Pawła I.
W epoce następnej związki te stały się bardziej
oczywiste, a podróż Ilji Riepina do Krakowa na spotkanie z Janem Matejką nabrała symbolicznego charakteru.
Razem z Polakami Rosjanie studiowali w Paryżu i głównie w Rzymie – Wieczne Miasto jednoczyło ich wokół
idei wiecznej sztuki. Do środowiska należeli wszyscy
rosyjscy artyści znajdujący się tam w latach dwudziestych
i na początku trzydziestych XIX wieku, w tym Aleksander
Iwanow. Później niektórzy z nich zostali profesorami
nowego pokolenia polskich artystów w petersburskiej
Akademii Sztuk Pięknych.

Na przełomie XVIII i XIX wieku strumień napływających
do Rosji cudzoziemskich artystów wysychał wskutek
sytuacji w Europie, chociaż najwięksi z nich zachowali
swoje pozycje. Jednak już na początku XIX wieku nawet
tak wymagająca klientela jak Jan Potocki czy Seweryn
Potocki zwracała się w Petersburgu już do rosyjskich
mistrzów – Siemiona Szczukina i Aleksandra Warnieka. W Polsce w latach dwudziestych XIX wieku narodził się aktywny ruch malarzy krajowych, broniący ich
przed faworyzowaniem twórców zagranicznych przy

oficjalnych zamówieniach. Polskie powstanie narodowowyzwoleńcze 1830–1831 i jego stłumienie praktycznie
zamknęło kwestię zapraszania do Warszawy mistrzów
cudzoziemskich.
Do Rosji cudzoziemcy przyjeżdżali nadal. Byli wśród
nich nie tylko portreciści George Dawe i Franz Krüger, ale też Horacy Vernet, u którego Mikołaj I zamówił,
pośród innych obrazów poświęconych zwycięstwom wojsk
rosyjskich, również płótno przedstawiające stłumienie
powstania w niepokornej Warszawie – stłumienie, które
przyszło carowi niełatwo. Wcześniej January Suchodolski, uczeń i wyznawca Verneta, odmówił carowi i nie
przyjął tego zamówienia. Francuz natomiast przyjął je,
mówiąc: „Pourquoi pas, Sir, on a bien paint le crucifiement
de Christ”7. Ogromny obraz batalistyczny pod tytułem
Wojska rosyjskie zdobywają fort Wola na przedmieściach
Warszawy (1849) nie należy do udanych dzieł Verneta. Był
to ostatni znany epizod roli łączników, jaką odgrywali
cudzoziemscy artyści w kontaktach kulturalnych Petersburga i Warszawy.
Rosyjsko-polskie związki kulturalne, rozwijające się
w XVIII wieku równolegle ze wzrostem rosyjskiego wpływu
na losy państwa polskiego, nie determinowały głównych
kierunków sztuki ani rosyjskiej, ani polskiej i początkowo nie były oczywiste, stawały się widoczne dopiero
w mnóstwie zbierających się stopniowo, z pozoru mało
znaczących faktów. Jednak świadczyły one o powstaniu
na rosyjsko-polskim pograniczu kulturowym aktywnego
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7 . „Czemu nie, Wasza Wysokość,
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i płodnego środowiska, współtworzonego nie tylko przez
samych sąsiadów, lecz także przez cudzoziemskich, przyjezdnych mistrzów. Aktywny ruch artystów, mecenasów, dzieł sztuki i idei estetycznych sprzyjał włączeniu
wschodniej części kontynentu do życia artystycznego
Europy, a tym samym integracji europejskiej przestrzeni
kulturalnej.
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1830–1918

Kiedy pada pytanie o artystów-Polaków działających
w Petersburgu, niemal automatycznie nasuwa się jedno
nazwisko: Henryk Siemiradzki. I dopiero po chwili zastanowienia uświadamiamy sobie, że był on przecież tylko
jednym z wielu malarzy, rzeźbiarzy i grafików, którzy
dłużej lub krócej związani byli z Petersburgiem. Do dziś
nie wiadomo, ilu właściwie ich było. Ustalenie tej podstawowej informacji wymaga nie tylko przeprowadzenia
kwerendy obejmującej archiwalia oraz roczniki prasy polskiej i rosyjskiej, lecz także rozstrzygnięcia kwestii, kto
był Polakiem, a kto miał tylko polsko brzmiące nazwisko,
o co wśród Rosjan nietrudno.
W Petersburgu drugiej ćwierci XIX – początku
XX wieku najbardziej określoną i najłatwiej uchwytną
grupą artystów-Polaków byli uczniowie Akademii Sztuk
Pięknych. Jednym z ostatnich, którzy rozpoczęli w niej studia pod koniec lat dwudziestych XIX wieku, był Ksawery
Jan Kaniewski (1805–1867). Do Petersburga przyjechał

dzięki stypendium Uniwersytetu Wileńskiego w roku 1827.
Wszedł w krąg Adama Mickiewicza, rysował jego podobiznę, jak również portrety Marii Szymanowskiej i jej córek.
W Akademii, do której uczęszczał jako wolny słuchacz,
już od roku 1828 zdobywał nagrody i wyróżnienia, między
innymi za kompozycję Aleksander Wielki i jego lekarz
Filip (1830). Obraz ten, obok kopii z Rubensa i kilku portretów, pokazał na wystawie akademickiej. Studia ukończył
z tytułem niekłassnyj chudożnik i w 1833 roku wyjechał na
zagraniczne stypendium rządowe. Był w Dreźnie i Rzymie,
gdzie zdobył popularność i uznanie jako portrecista (malował m.in. wielkich książąt Michała Pawłowicza i Aleksandra Nikołajewicza, na zamówienie Mikołaja I portretował
Grzegorza XVI). W 1842 roku wrócił do Petersburga, gdzie
przebywał do roku 1846. Jego pracownia, dostępna dla
wszystkich „wykształconych”, znajdowała się w domu Siergieja Uwarowa (il. 1). Malował przede wszystkim portrety
cara, członków rodziny cesarskiej oraz petersburskiej elity.
Ceniono ich podobieństwo, pewną idealizację w ujęciu
modela oraz technikę malarską. Kaniewski zajmował
się także malarstwem religijnym i historycznym. W tej
właśnie kategorii chciał zostać akademikiem, przedstawiając obraz Samson i Dalila, ale tytuł uzyskał za Portret
feldmarszałka Iwana Paskiewicza w 1845 roku.
Mniej więcej w tym samym czasie co Kaniewski
w Petersburgu pojawił się Jan Chrucki (1810–1885). Jako
wolny słuchacz w Akademii kształcił się między innymi
pod kierunkiem Aleksandra Warnieka i pejzażysty
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Maksima Worobjowa, a jednocześnie pobierał lekcje „Fiziołogija Pietierburga”, bardzo wysoko ocenione przez
u angielskiego portrecisty George’a Dawe’a. W 1836 roku
jego redaktora Nikołaja Niekrasowa (1845) czy Syn rybaka.
otrzymał wielki srebrny medal i tytuł niekłassnyj chudoż- Michaił Wasiljewicz Łomonosow Piotra Furmana (1851).
nik za martwą naturę Kwiaty i owoce, a dwa lata potem
Chociaż doceniano prace artysty w tych dziedzinach, uwamały złoty za obraz rodzajowy Staruszka robiąca na dru- żano, że nie odpowiadają one predyspozycjom i potencjatach oraz martwą naturę z kwiatów i owoców. Za martwe
łowi, predestynującym go do tworzenia obrazów olejnych
natury właśnie nadano mu tytuł akademika (il. 2). Obrazy
i „kompozycji wyższych”. Karola Żukowskiego, którego
Chruckiego cieszyły się popularnością i łatwo zyskiwały
mistrzem był Karł Briułłow, nagradzano za obraz Milon
nabywców, jak również przychylność krytyki. Poza mar- z Krotonu (1838) oraz kompozycję programową Józef
twymi naturami, zdradzającymi fascynację holenderskim
sprzedany przez swych braci (1839). Malował też pormalarstwem XVII wieku, malarz tworzył także portrety
trety (m.in. Romualda Podbereskiego) oraz sceny biblijne
oraz pejzaże, między innymi widoki okolic Petersburga.
(Wróżka z Endor).
Na początku lat trzydziestych (1834) wśród stuW 1833 roku studia w Petersburgu rozpoczął Ignacy
dentów Akademii Sztuk Pięknych pojawili się urodzeni
Szczodrowski (1815–1870). Stopień akademika otrzymał
w Białymstoku bracia Żukowscy – Rudolf (1814–1886)
w 1836 roku za obraz Dacza Owsiannikowa pod Petersburi Karol, stypendyści Ministerstwa Oświecenia. Rudolf do
giem, głównym zajęciem artysty stały się jednak rysunek
1839 roku uczył się pod kierunkiem Warnieka. Ze względu
i grafika. Rysował sceny z życia rosyjskiego (na zlecena sytuację życiową musiał jednak opuścić Petersburg. nie Cesarskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych),
Wyjechał do Połocka, gdzie uczył rysunku w gimnazjum, pozytywnie przyjęte między innymi przez Wissariona
potem w Witebsku zajmował się malowaniem portre- Bielińskiego, wykonywał ilustracje oraz reprodukcje dzieł
tów. Po powrocie do Petersburga został urzędnikiem
malarstwa dawnego i współczesnego.
Departamentu Osad Wojskowych i zajął się litografią
W czwartej dekadzie XIX stulecia w murach Aka(wykonywał tablice do monumentalnej publikacji Istori- demii pojawiło się sporo młodzieży, która – jak wyraził
czeskoje opisanije odieżdy i woorużenija rossijskich wojsk, się Podbereski – „wrodzonym popędem wiedziona ze
przygotowywanej pod redakcją Aleksandra Wiskowa- stron dalekich przybyła i z godnym największych pochwał
towa (1841–1862). Popularność przyniosły mu karykatury
zapałem, w ciszy odległych linii Wasilewskiego Ostrowu,
oraz humorystyczne sceny rodzajowe z życia rosyjskiego. całkiem się badaniu Sztuki poświęciła”1. Z kształcących się
Znany był także jako ilustrator, między innymi almanachu
w tym czasie Polaków na wspomnienie zasługuje Albert
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Żamet (1821–1877), uczeń Worobjowa w latach 1841–1847.
W 1854 roku za obraz Wodospady w Tivoli Akademia
nadała mu tytuł niekłassnyj chudożnik, a pięć lat później
godność akademika za trzy widoki Rzymu i okolic.
W 1843 roku w Akademii pojawili się Tadeusz Gorecki
(1825–1868), Aleksander Stankiewicz (1824–1892), Bolesław
Rusiecki (1824–1913), Gustaw Budkowski (1813–1884) oraz
Aleksander Kamiński (1822–1886).
Gorecki kształcił się dzięki państwowemu stypendium. Jego mistrzem był Briułłow; w latach 1843–1847 był
przez niego zatrudniony przy dekoracji wnętrz soboru
św. Izaaka Dalmatyńskiego w Petersburgu. Kilkakrotnie
otrzymywał medale za postępy w nauce, między innymi za
obraz Niewidomy z przewodnikiem w kruchcie kościelnej
(1843), za Spowiedź dziewczyny u duchownego katolickiego (1845) i kompozycję Chrystus błogosławiący dzieci
(1849). W 1853 roku, po powrocie z zagranicznego stypendium, przedstawił Radzie Akademii kilka obrazów
malowanych we Włoszech i Hiszpanii (Pielgrzymi przed
bazyliką św. Piotra w Rzymie, Św. Bartłomiej, Ostatnia
komunia umierającej i Dziedziniec Lwów w Alhambrze),
za które uzyskał tytuł akademika. Od 1856 roku Gorecki
przebywał za granicą, skąd do Akademii przesłał kopię
Św. Cecylii z apostołami Pawłem, Janem, św. Augustynem
i Marią Magdaleną Rafaela, wykonaną według szkicu
Briułłowa. Inne prace artysty znajdowały się w posiadaniu
między innymi hrabiego Aleksandra Benkendorfa (Wnętrze kościoła luterańskiego), generała Nikołaja Dubelta

(Portret Sykstusa V), pułkownika Lwa Gieczewicza (Syn
marnotrawny), u Dyrektora Poczt Fiodora Prianisznikowa
(Spowiedź dziewczyny, nazywana też Spowiedzią Litewki)
oraz Cesarskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych
(Niewidomy z przewodnikiem). W 1867 roku Dziedziniec
Lwów został zakupiony do zbiorów cesarskich. Po raz
ostatni Gorecki odwiedził Petersburg na przełomie 1866
i 1867 roku.
Stankiewicz, protegowany przez ministra Ignacego
Turkułła, od 1844 roku był uczniem Aleksandra Markowa. Kilkakrotnie otrzymywał medale i wyróżnienia za
portrety. W roku 1846 z tytułem niekłassnyj chudożnik
wyjechał na koszt Królestwa Polskiego do Włoch. W Rzymie wykonał kopię tzw. Madonny di Monteluce Giulia
Romano, którą Akademia zakupiła do swych zbiorów. Do
Petersburga już nie powrócił, na stałe osiadł w Rzymie,
gdzie pod koniec życia opiekował się nim Siemiradzki.
Rusiecki, syn Kanutego, który udzielał mu pierwszych
lekcji malarstwa, studiował do roku 1850 u Briułłowa,
a potem u Fiodora Bruniego. Naukę ukończył z tytułem
niekłassnyj chudożnik, przyznanym za dwa portrety malowane z natury. W roku 1853 ubiegał się o tytuł akademika,
który chciał uzyskać przedstawiając alegoryczną kompozycję Wilia i Niemen.
Budkowski zetknął się w Akademii, do której od
1846 roku uczęszczał jako wolny słuchacz, z Brunim
i Briułłowem (współpracował z nim przy dekorowaniu
soboru św. Izaaka Dalmatyńskiego). W roku 1845 za obraz
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Finlandzcy improwizatorzy otrzymał mały medal srebrny.
Po dziewięciu latach, za postępy w zakresie portretu
i malarstwa historycznego, nadano mu tytuł niekłassnyj
chudożnik. W 1855 roku otrzymał godność akademika za
obraz Młoda wdowa z dzieckiem.
Kamiński kształcił się pod kierunkiem Aleksandra
Markowa. Kończąc naukę w 1846 roku, miał na swym
koncie mały medal srebrny za Portret starca liczącego
pieniądze, złoty „za ekspresję”, przyznany za obraz Ślepy
żebrak z chłopcem (występujący też pod tytułem Belizariusz). W 1847 roku otrzymał stypendium zagraniczne
i przez Monachium udał się do Włoch. W czasie pobytu
w Rzymie na życzenie Aleksandry Fiodorowny wykonał kopię Zdjęcia z krzyża Daniele’a da Volterra, którą
w 1859 roku cesarzowa matka podarowała do zbiorów
Akademii.
Leonard Straszyński (1828–1879) rozpoczął naukę
w Akademii w 1847 roku. Jego nauczycielem był Aleksander Markow. W 1850 roku zwrócił uwagę kompozycją Król
Lear. W 1852 roku nagrodzono go za Lota z córkami (na
tej samej wystawie prezentował też Konającą Psyche i najprawdopodobniej litografię Formes w roli Orovesa), dwa
lata później wyróżniono jego obraz Zamordowanie Riccia.
Naukę zakończył w 1855 roku z tytułem kłassnyj chudożnik
i wielkim złotym medalem za płótno Wallenstein w Czechach, zakupione do zbiorów cesarskich. W 1856 roku
wyjechał na zagraniczne stypendium najpierw do Paryża,
następnie przebywał w Brukseli i Rzymie, gdzie powstał

obraz Zabójstwo biskupa leodyjskiego Ludwika de Bourbon, za który w 1862 roku Akademia nadała mu tytuł
akademika. Oprócz malarstwa Straszyński zajmował się
także litografią (na początku lat pięćdziesiątych stworzył
szereg podobizn znanych aktorów rosyjskich i francuskich
w ich najważniejszych rolach) oraz ilustracją (w 1854 roku
wykonał rysunki do Albumu poetów polskich wydawanego
przez Bolesława Maurycego Wolffa czy Sobótki Seweryna Goszczyńskiego, również wydanej przez Wolffa
w 1857 roku).
Oprócz malarzy w latach czterdziestych w Akademii petersburskiej kształcili się rzeźbiarze. Spośród nich
spektakularną karierę zrobił Wiktor Polearch Brodzki
(1817–1904; il. 3). Studia rozpoczął jako wolny słuchacz
w 1848 roku i bardzo szybko został zauważony przez akademickie autorytety: nagrodzono jego rzeźby Młodzieniec
(1851) i Kupidyn śpiący w muszli (1852), którego zakupiono do zbiorów cesarskich (il. 4). Za Akteona u źródła
uzyskał tytuł kłassnyj chudożnik (1853), co dawało prawo
do zagranicznego stypendium. Do 1855 roku przebywał
w Dreźnie, Wiedniu i Rzymie, po czym wrócił do Petersburga. Wyrazem uznania dla twórczości Brodzkiego było
zlecenie mu przez pełniącą funkcję prezydenta Akademii wielką księżnę Marię Nikołajewną Leuchtenberską
sporządzenia szkiców kompozycji Wiosna oraz trzech
postaci chłopięcych jako dekoracji kominka. Zlecono mu
także wykonanie płaskorzeźbionego portretu z natury
wielkiej księżny Aleksandry Iosifowny. Prace Brodzkiego

Dariusz Konstantynów

Nie tylko Siemiradzki. Artyści-Polacy w Petersburgu 1830–1918

190

tak spodobały się księżnej Marii Nikołajewnie, że nagrodziła go „spiłką perłową z brylantami”, a nadto poleciła
parze cesarskiej, która zaszczyciła rzeźbiarza specjalną
audiencją. Sukcesy Brodzkiego komentowała petersburska krytyka, widząca w nim pierwszorzędnego artystę
i godnego kontynuatora swego nauczyciela, zmarłego
właśnie Iwana Vitalego. W 1855 roku Brodzki wyjechał
do Rzymu, jednak utrzymywał kontakty z Petersburgiem i w tamtejszej Akademii zdobywał kolejne szczeble
kariery. W 1861 roku nadesłał kilkanaście rzeźb i modeli,
które w marcu 1862 roku eksponowano na publicznej
wystawie. W tym też czasie Brodzkiemu nadano tytuł
akademika, a w 1868 roku godność profesora za rzeźby
Pierwsze podszepty miłości i Ucieczka z Pompei. Przez cały
czas artysta przysyłał swe prace na petersburskie wystawy,
gdzie zbierały one liczne pochwały recenzentów, którym
odpowiadał salonowy akademizm Brodzkiego.
Na początku lat pięćdziesiątych studia rozpoczął
Apolinary Horawski (1833–1900). W petersburskiej uczelni
trafił do Worobjowa i Bruniego. W czasie nauki otrzymał
medale za pejzaże Błoto (1852) i Widok jeziora Ruczajskiego
w pobliżu miasta Toropca (1853), a w ostatnim roku studiów (1854) zyskał tytuł kłassnyj chudożnik i wielki złoty
medal za Widok z natury posiadłości hrabiego Kuszelowa-Biezborodko „Krasnopolce” w guberni pskowskiej.
W latach 1858–1860 przebywał na stypendium zagranicznym. Po powrocie, w 1861 roku, przedstawił Radzie
Akademii obraz Modląca się staruszka oraz kilkadziesiąt

studiów, co dało podstawę do nadania mu tytułu akademika. Od 1862 roku pracował jako nauczyciel w szkole
rysunkowej przy petersburskim Towarzystwie Zachęty (do
1886). W 1856 roku poznał Pawła Trietjakowa, z którym
później utrzymywał kontakty korespondencyjne, a znajomość ta odegrała bardzo istotną rolę w kształtowaniu się
osobowości artystycznej Horawskiego. Malował pejzaże,
a także liczne portrety, między innymi przedstawicieli
rosyjskiego środowiska artystycznego (np. Koźmy Sołdatienkowa, Michaiła Glinki, Nikołaja Benois i Fiodora
Bruniego). W 1874 roku został członkiem Towarzystwa
Wystaw Dzieł Sztuki (Obszczestwa Wystawok Chudożestwiennych Proizwiedienij), skupiającego artystów hołdujących akademizmowi.
Kiedy w 1852 roku warszawska Szkoła Sztuk Pięknych (uruchomiona w 1844 roku) otrzymała nowy statut
zacieśniający jej związek z petersburską Akademią, Polacy
uzyskali nie tylko łatwiejszy dostęp do studiów na tejże
uczelni, lecz także prawo do wyjazdu stypendialnego
na koszt rządu (po zdobyciu wielkiego złotego medalu)
oraz uzyskiwania w przyszłości stopni akademickich
(il. 5–6). Już w rok po wprowadzeniu nowego statutu do
Petersburga wysłano czterech absolwentów szkoły – malarzy Wojciecha Gersona (1831–1901), Józefa Brodowskiego
(1828–1900) i Franciszka Tegazza (1829–1879) oraz rzeźbiarza Leona Molatyńskiego (1825–1898).
Spośród wymienionych artystów tylko Gerson mocniej związany był z Petersburgiem. Uczył się u Aleksandra
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Markowa w klasie malarstwa historycznego (do 1855).
Uczęszczał także na zajęcia z teorii sztuki prowadzone
przez Wasilija Grigorowicza – teoretyka i historyka sztuki.
W 1854 roku dla wydawcy Dazziaro wykonywał akwarelowe wzory litografii przedstawiających polskie stroje
ludowe. Naukę ukończył w 1855 roku z małym medalem srebrnym za obraz Pogrzeb chłopski. Po wyjeździe
z Petersburga nadal utrzymywał kontakty z Akademią,
która w 1859 roku nadała mu tytuł niekłassnyj chudożnik
w zakresie malarstwa historycznego, w 1873 roku mianowała akademikiem w uznaniu osiągnięć w tejże dziedzinie,
a w 1878 profesorem za obraz Kopernik wykładający system astronomiczny w Rzymie. W 1884 roku na wystawie
akademickiej Gerson prezentował dwa płótna: Śmierć
Przemysława i Bez nadziei.
W latach 1853–1859 studentem Akademii był Stanisław Chlebowski (1835–1884), który specjalizował się
w malarstwie historycznym. W 1857 roku nagrodzono
jego kompozycję Młody Bossuet wygłasza kazanie w domu
markizy Rambouillet. Rok później wyróżniono obraz
Zebranie dworskie u Piotra Wielkiego, a w 1859 nadano
mu tytuł kłassnyj chudożnik za płótno Przyjęcie delegacji
zaporoskich Kozaków przez Katarzynę II w Carskim Siole.
Wyróżnienie to uprawniało do stypendium zagranicznego,
na które wyjechał w 1862 roku.
W roku 1853 studentami petersburskiej Akademii zostali Józef Marszewski (1825–1883) i Karol Miller
(1835–1920), a dwa lata później Julian Tomaszewski-Bończa

(1834–1920). Marszewski kształcił się u Worobjowa do
1856 roku. Uwagę zwracały jego pejzaże: w 1853 roku
Widok morski i Widok Newy podczas kry, w 1855 Widok
miasta Rewel. W 1870 roku uzyskał tytuł kłassnyj chodożnik za Widok Mentony. Miller studiował pod kierunkiem Markowa i Timofieja Neffa jako stypendysta
Komisji Oświecenia do roku 1862. W tymże roku na
wystawie akademickiej zaprezentował kompozycję historyczną Leszek Biały odrzuca koronę przyniesioną mu przez
deputowanych polskich pod wodzą Mikołaja Wojewody
Krakowskiego. Tytuł kłassnyj chudożnik uzyskał dopiero
w 1873 roku, kiedy przedstawił obraz Stanisław August
przyjmujący artystów w Łazienkach oraz Portret pana
Dubrowskiego. Tomaszewski-Bończa, student Akademii do roku 1860, był uczniem Bruniego. Akademiccy
sędziowie wysoko oceniali i nagradzali medalami jego
obrazy: Prozerpina (1855), Judasz wyrzucający srebrniki
wzięte za zdradę (1857), Chrystus dyskutujący z teologami
w świątyni (1859). W 1864 roku otrzymał tytuł akademika
za kompozycję Arria Marcella inspirowaną utworem
Théophile’a Gautiera.
Powstanie 1863 roku i jego tragiczne konsekwencje spowodowały, że w latach sześćdziesiątych Polacy
omijali petersburską Akademię. Wyjątkiem był przybyły z Charkowa Henryk Siemiradzki (1843–1902), który
w 1864 roku rozpoczął naukę jako wolny słuchacz (ze
względu na przekroczony limit wieku), a od 1866 jako
pełnoprawny uczeń (il. 7). Jego nauczycielami byli batalista
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Bohdan Willewalde i malarz historyczny Karł Wienig.
Siemiradzki ukończył Akademię w 1870 roku z tytułem
kłassnyj chudożnik i wielkim złotym medalem, przyznanymi za obraz Aleksander Wielki i jego lekarz Filip. Od
roku 1872 stale mieszkał w Rzymie, do Petersburga jednak
przyjeżdżał i regularnie przysyłał swoje dzieła. Pokazy
obrazów Siemiradzkiego zawsze stawały się ważnym
wydarzeniem w życiu artystycznym miasta, przyciągały
tłumy widzów, cieszyły się zainteresowaniem carów i ich
otoczenia, obszernie komentowano je na łamach pism specjalistycznych i dzienników. Tak było w 1873 roku, kiedy
wystawiono Jawnogrzesznicę (za którą otrzymał tytuł akademika), w 1877, kiedy pokazał Pochodnie Nerona (które
przyniosły mu godność profesora) czy w roku 1889, kiedy
zaprezentował pięć obrazów, w tym Fryne na święcie Posejdona w Eleusis, zakupioną do zbiorów cesarskich (il. 8).
Po zgonie Siemiradzkiego w petersburskich gazetach
opublikowano liczne nekrologi i wspomnienia, z żalem
żegnano „głównego, jeżeli nie jedynego przedstawiciela
klasycyzmu we współczesnym malarstwie rosyjskim”, którego sztuka „przynosi chwałę Akademii i sztuce rosyjskiej”.
W latach sześćdziesiątych poza Siemiradzkim w Akademii studiowali Józef Budkiewicz (1841–1895), od 1866 do
1873 roku, oraz Stanisław Witkiewicz (1851–1915), który
w Petersburgu spędził lata 1868–1871.
Polacy licznie napływali do Akademii w latach siedemdziesiątych XIX wieku. Wtedy właśnie studiowali
tam Ludwik Wiesiołowski (1854/1856–1892), Miłosz

Kotarbiński (1854–1944) i Stefan Bakałowicz (1857–1947).
Wszyscy trzej malarze byli wiernymi wyznawcami akademizmu w duchu Siemiradzkiego, Fiodora Bronnikowa
czy braci Aleksandra i Pawła Swiedomskich.
Wiesiołowski (student w latach 1874–1879) kształcił się
u Pawła Czistiakowa, Wasilija P. Wierieszczagina i Piotra
Szamszyna. W 1878 roku wyróżniono go za kompozycję
Abraham wypędzający Hagar, a rok później za obraz
Chrystus i jawnogrzesznica nadano tytuł kłassnyj chudożnik oraz przyznano zagraniczne stypendium. Z Rzymu,
gdzie przebywał od 1881 do 1886 roku, przesyłał obrazy na
petersburskie wystawy; w 1884 roku w Akademii oglądano
dwa jego płótna – Ofiary Tyberiusza i Kapucyni rozdający
żywność. Kotarbiński przyjechał nad Newę w 1875 roku.
Studiował pod kierunkiem Czistiakowa i Michaiła Kłodta.
W latach studiów malował sceny mitologiczne (Wulkan przykuwający Prometeusza do skał Kaukazu, 1881),
a tytuł kłassnyj chudożnik otrzymał w 1882 roku za kompozycję historyczną Chory książę Pożarski przyjmuje
moskiewskich posłów. Bakałowicz kształcił się od 1876 do
1881 roku pod kierunkiem Czistiakowa i Wierieszczagina.
W czasie pobytu w Akademii tworzył sceny historyczne
(Spotkanie Aleksandra Wielkiego z arcykapłanem i ludem
przy bramie Jerozolimy, 1879) i biblijne (Jakub poznaje
szaty swego syna Józefa, 1881), które zostały zatrzymane
w zbiorach akademickich. Studia ukończył przedstawiając
obraz Św. Sergiusz błogosławi Dymitra Dońskiego przed
bitwą na Kulikowym Polu, za który otrzymał wyróżnienia
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uprawniające do uzyskania zagranicznego stypendium.
Po wyjeździe z Rosji malarz na stałe osiadł w Rzymie
i stamtąd przesyłał prace do Petersburga, między innymi
na wystawy akademickie w 1884 roku Kasandrę wieszczącą
zagładę Troi, a w 1886 cztery małe obrazki, wśród nich
Katullusa czytającego wiersze przyjaciołom. Do zbiorów
cesarskich zakupione zostały obrazy Gladiatorzy przed
wyjściem na arenę (1891) oraz Pytanie i odpowiedź (1900).
W 1913 roku Akademia odmówiła Bakałowiczowi urządzenia wystawy indywidualnej, tłumacząc to „anachronicznością” jego malarstwa. Po raz ostatni wystawiał
w Petersburgu w roku 1914.
Przedstawicielem późnego akademizmu w rzeźbie był
Pius Weloński (1849–1931). W roku 1872, dzięki stypendium Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie
Polskim, rozpoczął naukę w Akademii, którą kontynuował do 1877 roku. W tym czasie był kilkakrotnie nagradzany, między innymi za Śmierć Akteona (1875) i relief
Wenus przedstawiająca Amora bóstwom na Olimpie (1877).
W tym też roku nadano mu tytuł kłassnyj chudożnik
i przyznano Prix de Rome, dzięki której w 1878 roku
wyjechał do Włoch, Niemiec i Francji. Od 1880 roku
mieszkał stale w Rzymie. Tytuł akademika petersburska
uczelnia nadała mu w 1881 roku za najbardziej znane
dzieło – Gladiatora (1877), a w 1890 otrzymał godność
profesora.
Do grupy artystów-Polaków bardzo wrośniętych
w petersburskie środowisko należał Wiktor Mazurowski

(1859–1944), student Akademii z lat 1879–1889. Uczył się
u batalisty profesora Willewaldego. Idąc jego śladem,
malował sceny bitewne, między innymi z wojny turecko-rosyjskiej 1877 roku. Edukację akademicką zakończył
przedstawiając obraz Operacja pułku huzarów w miejscowości Telisze w 1877 roku. Otrzymał za niego wielki
złoty medal i tytuł kłassnyj chudożnik. Odbył podróż po
Europie, potem przez trzy lata studiował codzienne życie
i obyczaje żołnierzy armii rosyjskiej. Materiały zebrane
w czasie wojny rosyjsko-japońskiej posłużyły mu do stworzenia cyklu obrazów Z wojny japońskiej (1905–1907),
wystawianego w Petersburgu, a także na życzenie cara
w Carskim Siole. W latach pierwszej wojny towarzyszył
walczącym żołnierzom, gromadząc materiały do swojej
twórczości. W połowie lat dwudziestych wyjechał z Rosji.
Pod koniec lat siedemdziesiątych (1879) uczniem Akademii został Jan Ciągliński (1856–1913; il. 9). Kształcił
się pod kierunkiem Czistiakowa. Jako student tworzył
kompozycje inspirowane literaturą romantyczną (Bracia rozbójnicy, 1881) oraz sceny religijne (Przypowieść
o bogaczu i Łazarzu, 1884). Dyplom zdobył w 1885 roku
za obraz Chrystus przy Sadzawce Owczej. Od 1886 roku
uczył najpierw w Szkole Rysunkowej Towarzystwa Zachęty,
potem, od 1902, w Wyższej Szkole Artystycznej. Równocześnie prowadził własną szkołę. Do jego uczniów należeli
między innymi członkowie „Miru Iskusstwa”, jak Iwan
Bilibin i Jewgienij Lanceray, a także twórcy bliżsi poszukiwaniom awangardowym, jak np. Lew Bruni, Wiktor
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Wiesnin, Michaił Matiuszyn, Paweł Fiłonow czy polska artystka Zofia Baudouin de Courtenay (1887–1967),
aktywnie uczestnicząca w działaniach petersburskich
awangardowych ugrupowań „Trieugolnik” i „Sojuz Mołodioży”. W 1913 roku jeden z uczniów, Andriej Rubcow,
zebrał i opublikował „nakazy” Ciąglińskiego. W roku 1906
nadano artyście tytuł akademika, w 1911 został on członkiem rzeczywistym Akademii, 1912 radcą dworu. Mimo
świetnej kariery akademickiej Ciągliński wykazywał
spory krytycyzm wobec tej instytucji. Był inicjatorem
opozycyjnych wobec wystaw akademickich ekspozycji
„Niezależnych”, organizowanych w latach 1894–1900. Artysta wystawiał z „Mirem Iskusstwa” i Sojuzem Russkich
Chudożnikow. W swym malarstwie zwracał uwagę przede
wszystkim na zagadnienia koloru i światła, dlatego też
przez rosyjską krytykę uważany był za pierwszego w Rosji
impresjonistę (il. 10).
Zainteresowanie studiami w petersburskiej Akademii
Sztuk Pięknych utrzymywało się także w latach osiemdziesiątych. Na początku tej dekady pojawił się tam Władysław Galimski (1860–1940), który w latach 1880–1888
pod okiem Czistiakowa, Wierieszczagina i Kłodta kształcił
się w zakresie malarstwa pejzażowego. U Czistiakowa
i Walerija Jakobiego w latach 1885–1892 uczył się przyszły marynista Włodzimierz Nałęcz (1856–1946). Studia
ukończył w 1893 roku, uzyskując tytuł kłassnyj chudożnik
po przedstawieniu obrazów Cichy wieczór i Dżdżysty
dzień w Norwegii. W 1885 roku do Petersburga przybyli
Dariusz Konstantynów

Józef Pankiewicz (1866–1940) i Władysław Podkowiński
(1866–1895). Ich pobyt trwał zaledwie rok. Po Podkowińskim pozostały reprodukcje rysunków w piśmie „Wsiemirnaja Illustracyja”. W gronie polskich uczniów Akademii
nie zabrakło w tym czasie kobiet. Były to Maria Klass-Kazanowska (1857–1898), studiująca na kursie podstawowym
w latach 1881–1884, od roku 1889 mająca prawo do tytułu
niekłassnyj chudożnik, oraz Maria Nostitz-Jackowska
(1858–1922), uczennica Czistiakowa, wzięta portrecistka
petersburskiej elity oraz dworu cesarskiego (portretowała
m.in. wielkiego księcia Sergiusza Aleksandrowicza i ministra dworu cesarskiego Iłłariona Woroncowa-Daszkowa).
Jedną z nielicznych studentek rzeźby była Julia Janiszewska
(1869–1941), uczennica najpierw Szkoły Rysunkowej przy
Towarzystwie Zachęty, następnie Akademii (1892–1901)
u Hugona Zalemana i Władimira Bieklemiszewa. Poza
rzeźbą Lelum-Polelum, którą artystka kończyła naukę,
cały jej dorobek przepadł w czasie rewolucji.
Studentem petersburskiej uczelni został w 1887 roku
jeden z najbardziej znanych jej polskich wychowanków – Kazimierz Stabrowski (1869–1929). W 1893 roku
odbył podróż do Palestyny przez Turcję, Grecję i Egipt,
by zebrać materiały do obrazu dyplomowego. Rok później, przedstawiwszy kompozycję Mahomet na pustyni
(Ucieczka z Mekki), uzyskał tytuł kłassnyj chudożnik.
Mimo zakończenia nauki na własną prośbę kontynuował
edukację w Akademii, która właśnie została zreformowana.
Od 1895 do 1897 roku uczęszczał do pracowni Ilji Riepina.
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Od 1898 roku był stałym uczestnikiem Wystaw Wiosennych. Malował nastrojowe pejzaże (Cisza wsi, Biała noc
w Finlandii, Biała noc w Petersburgu) i portrety (m.in.
narzeczonej Julii Janiszewskiej). Zajmował się także krytyką sztuki: 25 kwietnia 1900 roku w dzienniku „Nowoje
Wriemia” ukazał się jego artykuł O starom i nowom
w russkom iskusstwie. Od 1903 roku stale mieszkał
w Warszawie, gdzie aktywnie uczestniczył w życiu artystycznym, między innymi był jednym z inicjatorów utworzenia Szkoły Sztuk Pięknych, uruchomionej w 1904 roku.
W latach pierwszej wojny znalazł się ponownie nad Newą.
W 1915 roku urządził w Piotrogrodzie wielką wystawę
swych prac, a w latach 1917 i 1918 wystawiał razem z Towarzystwem im. Archipa Kuindżego.
Wśród uczniów Akademii z lat dziewięćdziesiątych
znajdowali się Eligiusz Niewiadomski (1869–1923), Konstanty Wróblewski (1868–1939), Konrad Krzyżanowski
(1872–1922) i Ferdynand Ruszczyc (1870–1936).
Niewiadomski zaczął studia w 1890 roku i zakończył
w 1894, przedstawiając obraz O zmroku (Centaury w lesie).
W 1896 roku powrócił do Warszawy, ale prace nadal wysyłał do Petersburga; między innymi na Wystawie Wiosennej
w 1897 roku prezentował obraz Cisza leśna, który został
zakupiony do muzeum Akademii (il. 11). Jeszcze w czasie
studiów zajmował się także pisaniem o sztuce, a swoje
artykuły publikował w gazecie „Nowosti”.
W tym samym roku co Niewiadomski studia w Akademii rozpoczął Wróblewski. Po reformie uczelni wybrał

pracownię Archipa Kuindżego, który wywarł decydujący
wpływ na jego malarstwo pejzażowe. Naukę zakończył
w 1897 roku. Od 1898 stale uczestniczył w Wystawach Wiosennych organizowanych w Akademii. W latach 1906–1918
uczył w Szkole Rysunkowej Towarzystwa Zachęty. Był
jednym z założycieli Towarzystwa im. Kuindżego (1909).
Krzyżanowski zaczynał naukę jako wolny słuchacz
w roku 1892. Po reformie Akademii pracował pod kierunkiem Kławdija Lebiediewa i Iwana Tworożnikowa,
odwiedzał też pracownie Riepina i Kuindżego. W marcu
1897 roku, po konflikcie z rektorem Antonijem Tomiszką,
został wydalony z uczelni i w październiku wyjechał
do Monachium. Z petersburskiego okresu zachował się
Portret rosyjskiej aktorki (1897). W latach 1908–1910 i 1912
wystawiał w Petersburgu ze stowarzyszeniami Nowoje
Obszczestwo Chudożnikow i Sojuz Russkich Chudożnikow. Długo po wyjeździe z Petersburga Krzyżanowski posługiwał się szerokim, swobodnym, impastowym
sposobem malowania oraz syntetycznie traktowanymi
kształtami, świadczącymi o silnym wpływie, jaki na jego
sztukę wywarło malarstwo Archipa Kuindżego.
Najlepiej udokumentowane są związki z Akademią
i petersburskim środowiskiem artystycznym Ferdynanda
Ruszczyca, artysta prowadził bowiem dziennik, w którym
zapisywał swoje myśli, opinie i obserwacje, odnotowywał
wystawy, opisywał ludzi i sytuacje. W Akademii studiował w latach 1892–1897. Zapisał się do klasy pejzażu
Iwana Szyszkina, ale znacznie ważniejsze były rady i uwagi
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Kuindżego – rzeczywistego nauczyciela i mistrza artysty.
Na wystawie prac dyplomowych w 1897 roku znalazło się
kilka jego obrazów, między innymi większe kompozycje
Wiosna, Gwiazda wieczorna, Trytony (il. 13) i Stary most.
Do roku 1900 Ruszczyc brał udział w Wystawach Wiosennych, eksponował też z „Mirem Iskusstwa” (1899–1902).
Obrazy artysty trafiały do zbiorów Akademii, prywatnych
galerii Trietjakowa i Sawwy Mamontowa. Pozytywnie
wypowiadała się o nich większość rosyjskich krytyków.
Galerię polskich uczniów petersburskiej Akademii
zamykają Ludomir Sleńdziński (1889–1980) i Felicjan
Szczęsny Kowarski (1890–1948). Obaj kształcili się w drugiej dekadzie XX wieku (odpowiednio w latach 1909–1916
i 1910–1918) w pracowni Dmitrija Kardowskiego. Sleńdziński po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów za
kompozycję Idylla wyjechał z Piotrogrodu w obawie przed
poborem do wojska. W jego sztuce jeszcze wiele lat po
opuszczeniu petersburskiej Akademii dominował charakterystyczny dla kręgu uczniów Kardowskiego nowoczesny
neoklasycyzm (il. 14). Kowarski we wrześniu 1917 roku,
będąc jeszcze studentem, uczestniczył w konkursie na
plakat propagandowy, ogłoszonym przez Partię Socjalistów-Rewolucjonistów. Po ukończeniu nauki pozostał
w kręgu Kardowskiego i związanych z nim malarzy. Wiosną 1918 roku został członkiem Cechu św. Łukasza, którego
struktura nawiązywała do tradycji średniowiecznych: na
czele stali „mistrzowie”, którymi byli Kardowski, Aleksander Jakowlew i Wasilij Szuchajew, niżej w hierarchii

sytuowali się „czeladnicy” – jednym z nich był Kowarski.
W styczniu 1918 roku został wydelegowany do prowadzenia rozmów z Ludowym Komisarzem Oświaty w sprawie
przygotowania pomocy naukowych dla powstających Piotrogrodzkich Państwowych Wolnych Artystycznych Pracowni Dydaktycznych (Pietrogradskije Gosudarstwiennyje
Swobodnyje Chudożestwiennyje Uczebnyje Mastierskije),
utworzonych w miejsce zlikwidowanej Akademii. We
wrześniu 1918 roku Kowarski zgłosił akces do pracowni
Kardowskiego w Wolnych Pracowniach. W listopadzie,
podczas pierwszej rocznicy rewolucji, wykonywał według
projektów Szuchajewa dekoracje mostu Nikołajewskiego
(wówczas nazwanego imieniem lejtnanta Piotra Szmidta).
Pod koniec 1918 roku wyjechał do Monachium.
Do Petersburga przybywali także artyści już dojrzali,
poszukujący nowych zleceń czy też innych możliwości
zarobkowania. W latach trzydziestych XIX wieku z cesarskiego mecenatu korzystał January Suchodolski (1797–1875).
Od roku 1833 przebywał na koszt państwa w Rzymie, skąd
miał co roku przysyłać jeden obraz. W Wiecznym Mieście
uczył się u Horace’a Verneta, ulubionego malarza Mikołaja I. Po namalowaniu na osobiste życzenie cara obrazu
Wzięcie szturmem twierdzy Achałczyk przez Paskiewicza
(1838) malarz został wezwany do stolicy, otrzymał tytuł
akademika oraz mieszkanie w gmachu Akademii. Nad
Newą Suchodolski spędził zaledwie cztery miesiące, ale
był to czas bardzo pracowity. Na zlecenie Mikołaja I, aczkolwiek mając swobodę wyboru tematów, Suchodolski
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wykonał pięć obrazów przedstawiających epizody z wojen
z Turcją i Persją. Zamówienia otrzymywał także od innych
wysoko postawionych zleceniodawców; między innymi
dla wielkiego księcia Michała Pawłowicza namalował
Obóz gwardii rosyjskiej w Carskim Siole.
Wilnianin Kanuty Rusiecki (1800–1860) przyjeżdżał
do Petersburga dwukrotnie: w 1843 (wtedy odwiedził
Ermitaż oraz pracownie Kłodta i Bruniego) i 1852 roku
(wówczas wykonał trzy kopie obrazów Rubensa). Dla
artysty mieszkającego i tworzącego w prowincjonalnym Wilnie wyjazdy te były niczym hausty powietrza,
które, jak sam przyznawał, „odświeżały” go na długi czas.
W roku 1844 nad Newę trafił warszawski malarz Franciszek Pfanhauser (1797–1865). W Petersburgu powoływał
się na rzymskie znajomości z Briułłowem, Basinem czy
Brunim, chcąc zyskać przychylność tamtejszej publiczności i przyciągnąć ją do swej galerii obrazów dawnych,
którą eksponował i sprzedawał na Newskim Prospekcie
85. Wiosną 1852 roku do rosyjskiej stolicy przybył Juliusz
Kossak (1824–1899). Zapewne dzięki protekcji udało mu się
dostać przed oblicze cara i zaprezentować szkice z wojny
węgierskiej. Zainteresowanie okazane przez władcę sprawiło, że malarz zdobył liczne zamówienia.
W Petersburgu próbował urządzić się Cyprian
Godebski (1835–1909). Rzeźbiarz pojawił się wiosną
1868 roku, a wykonane wówczas marmurowe popiersia
architekta Ernesta Giberta i jego żony pokazał rok później na wystawie akademickiej. Gibert był protektorem

Godebskiego, o czym świadczy fakt, że to właśnie on
rekomendował artystę Radzie Akademii Sztuk Pięknych.
Rekomendacja okazała się skuteczna i Godebski otrzymał
tytuł Honorowego Wolnego Członka (wbrew powtarzanym informacjom nigdy nie był profesorem Akademii),
dający możliwość uczestniczenia w kolejnych wystawach akademickich. Najliczniejsza reprezentacja jego
twórczości znalazła się w salach Akademii w roku 1872:
pokazał wówczas jednocześnie osiem dzieł, wypełniając
znaczną część działu rzeźby. Godebski zaprezentował
między innymi popiersie zatytułowane Skromność, postać
Bachantki, biusty byłego ministra dworu cesarskiego
hrabiego Władimira Adlerberga oraz aktorów Wasilija
Samojłowa i Iwana Sosnickiego. Z pobytem w Petersburgu wiązało się jeszcze jedno dzieło Godebskiego –
niezachowany nagrobek zmarłej w kwietniu 1872 roku
jego żony Sophie, pochowanej na luterańskim cmentarzu
Wołkowskim. W Petersburgu Godebski opracował również szkic pomnika upamiętniającego wojnę krymską,
przeznaczonego dla Sewastopola, a także gigantycznej
fontanny w parku Aleksandryjskim. W roku 1875 artysta
opuścił rosyjską stolicę zapewne chcąc jak najszybciej
porzucić miejsce związane z rodzinną tragedią, ale być
może również zniechęcony opiniami krytyków, którzy
(poza nielicznymi wyjątkami) nie odnieśli się do jego
sztuki ze szczególnym entuzjazmem.
Losy artystów-Polaków, a przede wszystkim uczniów
Akademii Sztuk Pięknych, pokazują, że niewielu z nich
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udało się zrobić karierę nad Newą. Dlatego też większość wyjeżdżała w poszukiwaniu pracy i stabilizacji
życiowej, którą łatwiej mogli znaleźć w innych miastach Imperium Rosyjskiego czy w stronach rodzinnych,
chociaż niejednokrotnie wiązało się to z koniecznością
porzucenia, a przynajmniej znacznego ograniczenia
ambitnych, twórczych planów. Najbardziej utalentowani
kontynuowali naukę za granicą dzięki stypendiom, które
przyznawała Akademia. Kierunkiem ich podróży były
najczęściej Rzym, Düsseldorf i Monachium, a także, choć
rzadziej, Paryż. Dla nich wszystkich jednak Petersburg
był miejscem, w którym spędzili być może najważniejsze
lata swego życia, lata, które ukształtowały ich osobowość
i sztukę.
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1. Ksawery Jan Kaniewski,
Portret Siergieja Uwarowa, 1844.
Petersburg, Instytutu Literatury
Rosysjskiej (Dom Puszkinowski)

↓ 2. Jan Chrucki, Martwa natura
z owocami i świeczką, 1839. Mińsk,
Muzeum Sztuk Pięknych Białorusi
200

201

3. Autor nieznany, Wiktor
Polearch Brodzki jako student
Akademii, ok. 1850. Warszawa,
Muzeum Narodowe

202

4. Wiktor Polearch Brodzki, Kupidyn
śpiący w muszli, 1852. Rycina
w „Jana Jaworskiego Kalendarzu
Polski Ilustrowanym na rok 1871”

↓ 5. Wojciech Gerson, Pożegnanie
Wojciecha Gersona, Józefa Brodow
skiego, Franciszka Tegazzo i Leona
Molatyńskiego wyjeżdżających
na studia do Petersburga, 1853.
Muzeum Narodowe w Warszawie
↓ 6. Wojciech Gerson, Sala żywych
modeli w Akademii petersburskiej,
1853–1855. Muzeum Narodowe
w Warszawie
203

204
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7. Henryk Siemiradzki. Fotografia
z drugiej połowy XIX wieku. Muzeum
Narodowe w Warszawie

206

8. Henryk Siemiradzki, Fryne
na święcie Posejdona w Eleusis,
1889. Petersburg, Państwowe
Muzeum Rosyjskie
207

9. Jan Ciągliński w pracowni
przed obrazem Dwie siostry.
Fotografia z lat 10. XX wieku. Warszawa, Muzeum Narodowe
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10. Jan Ciągliński, Imatra
wieczorem. Finlandia, 1902.
Warszawa, Muzeum Narodowe

209

11. Eligiusz Niewiadomski, Cisza
leśna, 1896. Muzeum Sztuk
Pięknych w Taganrogu

↓ 12. Ferdynand Ruszczyc, Ruczaj
leśny, 1898–1900. Muzeum
Narodowe w Warszawie
210

211

13. Ferdynand Ruszczyc, szkic do
obrazu Trytony, 1897. Muzeum
Narodowe w Warszawie

212

14. Ludomir Sleńdziński, Portret
żony na tle Forum Romanum, 1925.
Warszawa, Muzeum Narodowe
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Działalność
polskich architektów
w Petersburgu w XIX
i początku XX wieku

Małgorzata Omilanowska

Działalność polskich
architektów w Petersburgu
w XIX i początku XX wieku

Do końca wieku XVIII, kiedy w konsekwencji rozbiorów Polska znalazła się w orbicie wpływów Imperium Rosyjskiego,
polsko-rosyjskie kontakty w dziedzinie architektury były
niezwykle skromne. Ukierunkowana prozachodnio architektura polska, korzystająca w znacznym stopniu z obcych
sił twórczych, nie mogła poszczycić się zbyt liczną kadrą
wysoko kwalifikowanych własnych architektów, a więc
o ich emigracji w poszukiwaniu pracy nie mogło być mowy.
Polska bywała jedynie stacją pośrednią dla wielu twórców
nie-Polaków, pracujących przez jakiś czas dla zleceniodawców w Rzeczypospolitej, którzy następnie decydowali się na
dalszą podróż na wschód w poszukiwaniu intratniejszych
zleceń. Takim „wędrowcem” był Andreas Schlüter, gdańszczanin pracujący w Warszawie i Żółkwi dla króla Jana
III Sobieskiego, który następnie podjął się zadań w Berlinie
dla władców pruskich, a pod koniec życia przyjął zaproszenie cara Piotra Wielkiego do Petersburga. Dla Lubomirskich w Łańcucie pracował Szwajcar z pochodzenia, Jean

François Thomas de Thomon, późniejszy architekt petersburski i odesski, oraz Włoch Vincenzo Brenna, zatrudniany
także przez Potockich w Natolinie, który w Rosji zasłynął
ze swych prac w Pawłowsku, Gatczynie i Zamku Michajłowskim w Petersburgu.
Pojawienie się architektów polskiego pochodzenia
w miastach rosyjskich wiązało się ze zmianą sytuacji
politycznej Polski, jaka nastąpiła w związku z rozbiorami
i włączeniem znacznych obszarów wschodniej części
Rzeczypospolitej bezpośrednio do Imperium Rosyjskiego, a w konsekwencji ustaleń kongresu wiedeńskiego
w 1815 roku utworzenia zależnego od Rosji Królestwa Polskiego ze stolicą w Warszawie. W rezultacie na ziemiach
polskich zaczął obowiązywać rosyjski system prawny,
oczywiście ewoluujący w ciągu XIX wieku, dotyczący
między innymi organizacji urzędów budowlanych i ich
uprawnień, zatwierdzeń projektów oraz wymaganych
kwalifikacji architektów potwierdzanych odpowiednimi
dyplomami i co z tym związane – edukacji architektonicznej. Znaczącą cezurę w tych relacjach wyznaczają
powstania: listopadowe, po którym w ramach restrykcji
zamknięto Uniwersytet Warszawski, oraz styczniowe,
po którym Królestwo Polskie utraciło niemal całkowicie
instytucje i uprawnienia autonomiczne, w tym – co ważne
dla dziejów architektury – szkolnictwo architektoniczne
i komisje uprawnione do zatwierdzania projektów budowli
publicznych czy sakralnych oraz władne potwierdzać
uprawnienia budowlane architektów.
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Rozbiory spowodowały także znaczącą migrację Polaków, którzy w poszukiwaniu lepszych rynków, wyższych
zysków i lepszej pracy przenosili się do atrakcyjnych miast
Imperium lub zakładali tam filie swoich firm – przede
wszystkim w szybko rozwijających się ośrodkach handlowych i przemysłowych. Polacy mieszkający w Odessie czy
Kijowie tworzyli całe kolonie, a zamówienia na projekty
budynków składali u polskich architektów, powodując niekiedy ich decyzje o stałym przesiedleniu. Polacy, ukarani
za udział w powstaniach zsyłką na Syberię, po odbyciu
kary często podejmowali decyzje o pozostaniu i zakładali
tam miasta, rozwijali działalność gospodarczą, siłą rzeczy
tworząc zapotrzebowanie na nowe budowle, które często
wznosili architekci polskiego pochodzenia.
W XIX wieku można obserwować ogromny napływ
polskich studentów do rosyjskich wyższych uczelni kształcących architektów, przede wszystkim do petersburskiej
Akademii Sztuk Pięknych i Szkoły Budowlanej (przekształconej w Instytut Inżynierów Cywilnych). Pierwszym
i długo jedynym Polakiem w murach petersburskiej Akademii Sztuk Pięknych był Karol Podczaszyński (1790–1860),
który po studiach na wydziale filozofii Uniwersytetu
Wileńskiego podjął 29 czerwca 1814 roku naukę w Petersburgu dzięki stypendium ze swego macierzystego Uniwersytetu. Jesienią 1816 roku, wezwany do poprowadzenia
kursu architektury, wrócił do Wilna kończąc swą naukę
w petersburskiej ASP uzyskaniem srebrnego medalu. Do
1830 roku w Petersburgu nie pojawił się żaden nowy polski

student architektury. Wiązało się to przede wszystkim
z faktem, że uzyskanie wykształcenia architektonicznego i uprawnień budowlanych było możliwe na miejscu,
w Warszawie lub Wilnie.
Sytuacja ta zaczęła się zmieniać w latach trzydziestych
po powstaniu listopadowym. Nadal można było uzyskać
wykształcenie i uprawnienia budowlane na ziemiach polskich, ale liczba studentów urodzonych na dawnych ziemiach Rzeczypospolitej, którzy podjęli studia w uczelniach
petersburskich, zaczęła w tym czasie szybko rosnąć. Byli to
przede wszystkim mieszkańcy obszarów wcielonych bezpośrednio do Imperium. Polacy przeważnie podejmowali
studia w Akademii Sztuk Pięknych na prawach wolnego
słuchacza. Uczyli się z reguły nie dłużej niż dwa, trzy lata
i szybko dążyli do uzyskania dopuszczenia pozwalającego
na staranie się o tytuł niekłassnogo chudożnika. Tylko
nieliczni podejmowali trud zaliczania kolejnych egzaminów i uzyskiwali wyższe tytuły. Dla większości z nich
studia w Petersburgu były startem do kariery architekta
rosyjskiego i odnaleźć ich można później jako budowniczych miejskich czy powiatowych zarówno w Petersburgu
czy Moskwie, jak i w dalekich guberniach zakaukaskich.
Wydaje się więc, że ich decyzje o wyborze petersburskich
uczelni były przede wszystkim decyzjami ludzi szukających dróg rozwinięcia atrakcyjnej kariery zawodowej,
nowych rynków pracy i nowych zleceniodawców.
Pierwszą wybieraną wówczas uczelnią była Akademia Sztuk Pięknych. Do początku lat sześćdziesiątych
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XIX wieku naukę w Akademii podjęło w sumie co najmniej
25 uczniów pochodzących z obszaru dawnych ziem polskich. Znajdowali się wśród nich zarówno mniej znani,
jak i zasłużeni twórcy. Wielu z nich po ukończeniu studiów opuszczało Petersburg, by szukać zajęcia w innych
miastach rosyjskich, niektórym jednak udało się pozostać
w stolicy i tu rozpocząć karierę zawodową, niekiedy bardzo spektakularną.
Z Polaków studiujących architekturę w Akademii po
roku 1830 z Petersburgiem związał się na dłużej Ksawery
Skarżyński (1819–1875). W 1850 roku nadano mu tytuł akademika za projekt „resursy szlacheckiej w stolicy”, a pięć lat
później profesora na podstawie projektu „koszar dla pułku
gwardii”. Najważniejszą petersburską realizacją Skarżyńskiego (występującego niekiedy jako Skórzyński) był
Dworzec Kolei Petersbursko-Warszawskiej, której budowę
rozpoczęto w 1851 roku, wzniesiony w latach 1852–1853.
Architekt zajmował się również projektowaniem budynków stacyjnych i urządzeń hydraulicznych w Gatczynie
i Carskim Siole.
W Petersburgu został po studiach także Nikodem
Lissopacki (1833–1908), który uzyskał dyplom w 1854 roku,
w 1859 tytuł akademika. Z okresu jego działalności w stolicy
zachował się dom M. Tibienkowa (Łabutina 31, 1869–1870).
Lissopacki działał też w Moskwie, Kazaniu, Syzraniu
i Moskwie. Z kolei Bolesław Różański (ok. 1840–1886)
dyplom architekta niekłassonogo uzyskał w 1862 roku.
Konsekwentnie dbając o rozwój swojej kariery, zdawał

kolejne egzaminy, uzyskując coraz wyższe tytuły, aż po
tytuł akademika przyznany mu w 1870 roku. Jego działalność była związana przede wszystkim z Petersburgiem,
gdzie wznosił kamienice czynszowe (m.in. 13-ja Krasnoarmiejskaja 15 i 24, 1876–1877; Dostojewskiego 21, 1879–1880).
W Petersburgu mieszkał na stałe architekt Jan Słupski
(1826–1891), absolwent Akademii, w 1861 roku uhonorowany tytułem akademika. Do końca życia pracował
w stolicy, pełniąc od 1876 roku funkcję architekta miejskiego i wznosząc liczne domy (m.in. dom Wasiljewów,
6-ja Krasnoarmiejskaja 25, 1873; dom wielkiego księcia Pawła Aleksandrowicza, Pisariewa 6–8, 1889–1891),
kamienic czynszowych (m.in. 5-ta linia Wyspy Wasiljewskiej 8, 1860; 13-ja Krasnoarmiejskaja 6, 1876; Prospekt
Moskiewski 57, 1880–1881) oraz kilka budowli sakralnych
(m.in. kapliczkę przy soborze Spaso-Prieobrażenskim,
Prieobrażenska 8, 1886).
W latach pięćdziesiątych XIX wieku z Akademią
związany był też inny Polak, który tu nigdy nie studiował, ale został jej profesorem. Był nim Rudolf Żelaziewicz (1811–1874), który po studiach zagranicznych szybko
rozwinął karierę inżynieryjno-wojskową w Królestwie
Polskim. Początkowo pracował między innymi w okręgu
modlińskim, po powstaniu listopadowym niewątpliwie
opowiedział się po stronie władzy rosyjskiej, bo szybko
awansował na architekta prowadzącego roboty budowlane
w twierdzach Modlin (Nowogieorgijewsk) i Dęblin (Iwangorod). W 1840 roku został członkiem Rady Budowlanej
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Królestwa Polskiego, a w 1842 przeniósł się do Petersburga i w tym samym roku otrzymał tytuł akademika,
w 1845 zaś profesora architektury. W 1848 roku rozpoczął
pracę jako wykładowca teorii budownictwa na Akademii
Sztuk Pięknych, jednocześnie dużo budując w Petersburgu.
Wznosił budynki administracyjne (tzw. dom zjazdowy
dla dzielnicy Admiralicyjskiej, mieszczący posterunek
policji i remizę strażacką, przy Nabrzeżu Fontanki 201,
1849–1851), gmachy użyteczności publicznej (Pawłowski Instytut Opiekuńczy dla Osieroconych Dziewcząt,
Wosstanija 8, 1845–1851) oraz handlowe (pasaż Stenbok-Fermora, Newski Prospekt 48, 1846–1848; il. 1–2). Jego
dziełem były też kamienice czynszowe (m.in. Bolszaja
Morskaja 16, 1851; Nabrzeże Mojki 61, 1851, 1856–1857),
siedziba Kompanii Amerykańsko-Rosyjskiej (Nabrzeże
Mojki 72, 1853). Z Konstantinem Thonem współpracował
przy budowie Dworca Moskiewskiego (1847–1851; il. 3),
samodzielnie zaprojektował zwrotnicę obrotową dla Nikołajewskiej Kolei Żelaznej (Nabrzeże Kanału Obwodowego
43 a, 1847). Kiedy w 1854 roku Żelaziewicz doznał poważnych obrażeń w wyniku wypadku omnibusu, zdecydował
się na wyjazd za granicę na leczenie. Ostatecznie opuścił
Rosję w 1856 roku i osiadł w Wielkiej Brytanii, ponieważ
był ożeniony z Angielką.
Drugą petersburską szkołą kształcącą architektów był
Instytut Inżynierów Cywilnych, uczelnia o charakterze
politechnicznym, założona z myślą o kształceniu urzędników budowlanych, która po reformie przeprowadzonej
Małgorzata Omilanowska

w 1842 roku osiągnęła status szkoły wyższej. W porównaniu z Akademią Sztuk Pięknych jego absolwenci uzyskiwali dużo szerszy zakres uprawnień urzędniczych.
Szkoła Budowlana (bo tak wówczas nazywał się Instytut)
od końca lat trzydziestych XIX wieku notowała znacznie
większy napływ studentów Polaków, jednak podobnie
jak w przypadku Akademii, przede wszystkim z terenów
wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, które zostały bezpośrednio wcielone do Imperium i nie podlegały prawodawstwu Królestwa Polskiego. Już w pierwszym roczniku
po reformie, który opuścił bramy uczelni w 1843 roku,
wśród 25 absolwentów pojawiło się siedem nazwisk Polaków. W następnych latach liczba Polaków studiujących
w Szkole Budowlanej utrzymywała się na podobnym
poziomie. Po ukończeniu szkoły rozpoczynali oni kariery
urzędnicze jako architekci bądź inżynierowie na terenie
całej Rosji, bardzo rzadko na ziemiach polskich. Niektórzy
z nich zrobili kariery, jak na przykład Karol Majewski
(1824–1897), który wybił się na pozycję znaczącego architekta petersburskiego i w 1859 roku uzyskał w ASP tytuł
akademika. Współpracował z Wasilijem Niebolsinem
(cerkiew św. Marii Magdaleny, Prospekt Małoochtinski 68,
1848–1857), Ernestem Gibertem (Ekspedytura Zaopatrzenia w Państwowe Papiery Wartościowe, Prospekt Ryski 9,
1856–1863) i Antonijem Tomiszką (Więzienie Poprawcze
dla Kobiet, Arsenalska 9, 1885–1890). Jego tylko autorstwa
były między innymi koszary dla pracowników Wytwórni
Papierów Wartościowych (Prospekt Ryski 32 b,/ 1861),
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cerkiew św. Andrzeja z Krety w Ekspedyturze Zaopatrzenia w Państwowe Papiery Wartościowe, 1891–1892),
areszt śledczy (Szpalerna 25, 1871–1875) oraz własny dom
dochodowy (Nabrzeże Fontanki 110, 1881–1882).
Po upadku powstania styczniowego sytuacja Polaków zmieniła się radykalnie. Utrata wielu przywilejów i uprawnień autonomicznych wiązała się między
innymi z likwidacją szkół artystycznych oraz urzędów zatwierdzających projekty znaczniejszych budowli
i potwierdzających kwalifikacje architektów egzaminami
i dyplomami. W rezultacie liczba Polaków podejmujących studia w Petersburgu zasadniczo wzrosła. Liczba
studentów pochodzących spoza ziem byłego Królestwa
Polskiego pozostała proporcjonalnie zbliżona do okresu
poprzedniego. Natomiast gwałtownie wzrosła liczba
studentów z Królestwa, dla których uczelnie petersburskie stały się pierwszymi z wybieranych ośrodków
edukacyjnych. W sumie pomiędzy 1867 a 1918 rokiem
studia w Akademii Sztuk Pięknych ukończyło co najmniej sześćdziesięciu pięciu Polaków z Królestwa i spoza
niego, z czego kilkunastu pozostało do końca życia
w Rosji. W Instytucie Inżynierów Cywilnych studiowało w tym czasie ponad stu pięćdziesięciu Polaków.
Ustalenie ich dokładnej liczby nie jest możliwe wobec
niekompletności danych zachowanych w archiwach
petersburskich. Być może było ich nawet dwustu. Spośród nich na stałe lub na pewien czas w Rosji pozostało
co najmniej kilkudziesięciu.

Architekt Edward Goldberg (1842–1928) urodził się
w Warszawie, architektury uczył się najpierw w Warszawie, a następnie w Bauakademie w Berlinie. W 1867 roku
podjął starania o dyplom petersburskiej Akademii na
zasadach eksternistycznych i uzyskał go na podstawie
przedstawionych projektów i realizacji w 1868 roku.
W Petersburgu pozostał do 1883 roku, pracując najpierw
w kolejnictwie, potem w departamencie ceł Ministerstwa Finansów, a następnie w komitecie techniczno-budowlanym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Jako
praktykujący architekt specjalizował się w kamienicach
czynszowych (m.in. Nabrzeże Fontanki 45, 1876; Italjanska
15, 1879 – kamienica stanęła na miejscu domu, w którym w latach 1828–1831 Maria Szymanowska prowadziła
słynny salon literacko-muzyczny; Nabrzeże Admiralicji
9, 1879; Newski Prospekt 139, 1879–1880). Jednym z ostatnich petersburskich dzieł Goldberga była nawiązująca do
architektury ruskiej kaplica św. Aleksandra Newskiego
przy koszarach lejbgwardyjskiego pułku grenadierów
(Nabrzeże Karpowki, 1882–1883). Po wyjeździe z Rosji
architekt zamieszkał w Warszawie.
Antoni Klewszczyński (1845–1902), absolwent Akademii z 1876 roku, którą ukończył z dyplomem architekta II klasy, rozpoczął pracę w Rosyjskim Towarzystwie
Dróg Żelaznych. W 1883 roku uzyskał dyplom I klasy,
a w 1887 uhonorowany został tytułem akademika architektury za projekt dworca kolejowego. Jego dorobek
jako architekta petersburskiego obejmował kamienice
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(m.in. Moisiejenko 4, 1876–1878; Kanonierska 9 i 16,
1885–1886; Łabutina 16, 1884–1886; Zaułek Kowieński 13,
1878), budynki użyteczności publicznej (korpus biurowy
Dworca Nikołajewskiego przy Prospekcie Ligowskim 18,
1895–1898), wiele budynków przemysłowych (m.in. rozbudowa fabryki hufnali W. Bariego przy Nabrzeżu Kanału
Obwodowego 91, 1881, 1884–1886) oraz kolejowych (zwrotnica wachlarzowa Nikołajewskiej Kolei Żelaznej przy
Nabrzeżu Kanału Obwodowego 43, 1896–1897).
Mniejszego formatu postacią był Ignacy Zaleski
(1850–1909), urodzony w Warszawie absolwent Akademii
z 1879 roku. Tytuł akademika uzyskał w 1883 roku. Większość życia spędził w Moskwie, pracując jako urzędnik
w wydziale budowlanym moskiewskich władz gubernialnych, ale budował także w Petersburgu. Jest autorem
Żydowskiego Przytułku dla Sierot (10-ta linia Wyspy
Wasiljewskiej 37, 1881–1882) oraz kamienic czynszowych
(m.in. Tawriczeska 23–25, 1880).
Jednym z bardziej zasłużonych dla Petersburga
architektów polskiego pochodzenia był Otton Ignatowicz (1857–1915). Naukę w Akademii zakończył
w 1884 roku. Całe życie spędził w mieście nad Newą,
gdzie wzniósł kilkadziesiąt kamienic czynszowych (m.in.
Smoleczkowa 1, 1881; Żukowskiego 11, 1899; Małygina
2, 1899; Prospekt Kamiennostrowski 4, 1899; Prospekt
Czkałowski 10, 1900–1901), w tym własnej w Zaułku Tałalichina 7 (1903–1904). Zajmował się również architekturą
przemysłową (m.in. warsztaty mechaniczne A. Bossego,

Mira 3, 1893–1909; gisernia czcionek F. Kibbiela, Kronwierkska 9, 1893–1909).
Warszawiakiem z urodzenia był zamieszkały w Petersburgu Eugeniusz Brzozowski (1858–1907), absolwent Akademii z 1883 roku, specjalizujący się w projektowaniu
kamienic czynszowych (m.in. Bolszaja Moskowskaja 10,
1901; Gonczarna 13, 1894–1895, nadbudowana w 1900 r.
przez Józefa Moszyńskiego; Kujbyszewa 19, 1904–1905;
Pionierska 36, 1899–1902; Zaułek Niejszłotski 15b, 1904).
Całe życie zawodowe spędził w Petersburgu Józef
Dietrich (1858–1909), absolwent Akademii z 1884 roku,
którą ukończył z wielkim złotym medalem, uzyskując
dwuletnie stypendium na podróż po Europie. Po powrocie
podjął działalność dydaktyczną w katedrze architektury
Instytutu Technologicznego i pracował jako architekt miejski w Petersburgu, gdzie wzniósł kilka kamienic (Borowa
14, 1897; Rubinsztejna 24, 1899; Prospekt Suworowa 20,
1901–1902) oraz rozbudował Przytułek dla Kobiet Wyznania Rzymskokatolickiego (14-ta linia Wyspy Wasiljewskiej
25–27, 1896; w pracach budowlanych prowadzonych w tym
obiekcie w roku 1891 uczestniczył także inżynier wojskowy
Henryk Wojnicki.
Decyzję o pozostaniu w Petersburgu po studiach
w Akademii podjął urodzony w Warszawie Stanisław Brzozowski (1863–193?). Po uzyskaniu dyplomu w 1890 roku
rozpoczął pracę dla Kolei Władykaukaskiej, projektując i budując dworce i stacje na jej linii. W 1895 roku
otrzymał tytuł akademika architektury. Jego najbardziej
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znane petersburskie realizacje to Międzynarodowy
wspólnie z Józefem Moszyńskim (il. 6), a udział wzięli
Bank Handlowy przy Newskim Prospekcie 58, wznie- także Marian Lalewicz i Marian Peretiatkowicz.
Władysław Karpowicz (1872–1937) urodził się w polsiony w latach 1896–1898 (il. 4), przy którego budowie
brał udział także Polak z pochodzenia, inżynier Stanisław
skiej rodzinie w Żytomierzu. Po studiach w Akademii
Kierbedź (1810–1899), oraz cesarski pawilon kolejowy przy (1893–1901), ukończonych z tytułem architekta artysty,
Dworcu Carskosielskim (obecnie Witebskim; 1900–1901). nadanym na podstawie projektu „Dumy Miejskiej”, pozoBrzozowski (wraz z Simą Minaszem i inżynierem komu- stał w Petersburgu. Pracował dla towarzystwa ubezpieczenikacji Mikołajem Ostrowskim, również pochodzącym
niowego „Rossija”. Wzniósł kinematograf „Antar” (obecnie
z ziem dawnej Rzeczypospolitej) był twórcą głównego „Newa”) na Newskim Prospekcie 108 (1913–1914), kamienice
budynku dworcowego (1901–1904) – jednego z najwy- czynszowe (Mochowa 38, 1913–1914) i wille (E. Bremmego,
bitniejszych dzieł secesji w architekturze rosyjskiej (il. 5). 2-ga linia Wyspy Wasiljewskiej, 1906), jak również szereg
W latach 1902–1904 (także z Minaszem i Ostrowskim)
budowli użyteczności publicznej (Przytułek dla Wdów
wzniósł też stacje towarowe Kolei Moskiewsko-Windaw- i Sierot po Oficerach Korpusu Gwardii im. gen. M. Jewriesko-Rybińskiej (Prospekt Ligowski 242; Tosina 3).
inowa, 2-gi Prospekt Murinski, 1912–1914). Był współtwórcą
Stefan Gałęzowski (1863 – po 1922), absolwent obu
Szpitala Kupieckiego im. Aleksandra II (Wielki Prospekt
petersburskich uczelni architektonicznych, Akademii Wyspy Wasiljewskiej 77, 1909) oraz Aleksandryjskiego
i Instytutu Inżynierów, wieloletni wykładowca, a od
Szpitala dla Mężczyzn (15-ta linia Wyspy Wasiljewskiej
1914 roku profesor tegoż instytutu, prowadził intensywną 4–6, 1909). Należał do Petersburskiego Stowarzyszenia
działalność budowlaną, początkowo w spółce z Janem Architektów oraz Stowarzyszenia Architektów Artystów,
(Iwanem) Żółtowskim, a później samodzielnie. Budował
związany był z muzeum Akademii Sztuk Pięknych, pełnił
zarówno w Moskwie, jak i Petersburgu, gdzie według
też funkcję redaktora pisma „Architiekturnyj Muziej”.
jego projektu w latach 1907–1917 wzniesiono neogotycki
Również w młodszym pokoleniu, którego początek
kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa (Babuszkina 57)
kariery zawodowej przypadł na pierwsze lata XX wieku,
oraz imponujących rozmiarów dom czynszowy przy Pro- pojawiło się wiele indywidualności, a nawet osobowości
spekcie Ligowskim 44 (1910–1911), należący do inżyniera
wybitnych, które zdołały zająć znaczącą pozycję mimo
cywilnego Aleksandra Piercowa. Projekt tego domu był
ogromnej konkurencji. Eugeniusz Szretter (1876–1925),
przedmiotem konkursu ogłoszonego w 1906 roku, w któ- urodzony w Kremieńczugu w rodzinie kupca – poddanego
rym Gałęzowski zaprezentował rozwiązanie opracowane
austriackiego, ale do roku 1901 poddany rosyjski. Studia
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w petersburskiej Akademii rozpoczął w 1897, zakończył w 1904 roku. W Petersburgu według jego projektu
w 1910 roku powstało kryte wrotkowisko na Polu Marsowym. Działał też w Jekatierinosławiu, Jałcie i Piatigorsku,
gdzie zrealizował sporządzony przez Peretiatkowicza
projekt łaźni błotnej (1912–1914). W 1918 roku wyjechał
do Odessy, a stamtąd do Warszawy, gdzie zmarł. Decyzję
o kontynuowaniu kariery zawodowej w Petersburgu podjął
też Ludomir Chojnowski (1880–1915), absolwent Akademii
(pracownia Aleksandra Pomierancewa) z 1909 roku. Zmarł
tragicznie w wieku trzydziestu pięciu lat. Pozostawił
jedynie dwa zrealizowane obiekty: kamienicę czynszową
(Prioziorna 8, 1911–1912) oraz utrzymany w duchu historyzmu pałacyk M. Sztiftiera (Mochowa 15, 1913–1914; il. 7).
W pierwszych dekadach XX wieku próby rozwinięcia
kariery w Petersburgu podjęło też kilku innych architektów Polaków. Należał do nich Józef Padlewski (1863–1943),
wykształcony w Instytucie Inżynierów Cywilnych (1891)
i Akademii Sztuk Pięknych (1895). Niemal wszystkie jego
petersburskie realizacje powstały we współpracy z architektem akademikiem Ernstem Wirrichem: zabudowania
Instytutu Politechnicznego (m.in. łaźnia, budynek administracji, wieża ciśnień i laboratorium hydrauliczne, dom
profesorski i bursy ze stołówkami, 1902–1906), dom handlowy Gwardyjskiego Towarzystwa Ekonomicznego (Bolszaja Koniuszennaja 21–23, 1907–1909; il. 8). Samodzielnie
Padlewski zaprojektował utrzymaną w stylu neoruskim
cerkiew Pokrowską, znajdującą się na terenie Instytutu

Politechnicznego (Politiechniczeska 292 a, 1912–1913).
Oprócz praktyki architektonicznej Padlewski zajmował się
dydaktyką: uczył rysunku w Instytucie Politechnicznym
oraz na Wyższych Kursach Politechnicznych dla Kobiet.
Absolwenci Instytutu Inżynierów Cywilnych często
podejmowali prace urzędników budowlanych w administracji państwowej, ich losem kierowały decyzje o awansach i przeniesieniach służbowych. W rezultacie część
ich realizacji powstawała na ziemiach polskich, a część
w głębi Rosji. Dobrym przykładem jest tu życiorys Aleksandra Olchowskiego (1858–1911), absolwenta Instytutu
z 1883 roku. Po studiach podjął pracę w Petersburgu
w Technicznym Komitecie Budowlanym, w 1886 dostał
stanowisko młodszego architekta guberni mohylewskiej,
a rok później objął stanowisko architekta guberni lubelskiej. W 1898 roku wrócił do Petersburga, gdzie do końca
życia pracował jako architekt gubernialny.
Wśród architektów i budowniczych działających
w Petersburgu w drugiej połowie XIX i na początku
XX wieku spotykamy wielu architektów Polaków wykształconych w Instytucie Inżynierów Cywilnych, których biografie oraz przebieg kariery zawodowej są nieznane lub
znane jedynie w drobnych fragmentach.
Najwięcej wiadomo o Piotrze Kupińskim (1838–1923),
który w 1859 roku ukończył Szkołę Techniczną, po czym
wyjechał do guberni kałuskiej. Do Petersburga powrócił
w 1864 roku. Zajął stanowisko architekta nadzorującego
budynki Ministerstwa Komunikacji, później pracował
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dla Rosyjskiego Towarzystwa Ratownictwa Wodnego
(w latach 1893–1894 wzniósł siedzibę jego zarządu,
Sadowa 50 b). Projektował dworce kolejowe (m.in. pierwszy Dworzec Finlandzki, 1870, obecnie przebudowany
z zachowaniem reliktów poprzedniego), budynki użyteczności publicznej (pawilon Instytutu Korpusu Inżynierów
Komunikacji, Sadowa 50, 1901–1902), obiekty przemysłowe
(fabryka nici L. Sztiglica, Krasnogo Tiekstilszczika 10–12,
1888) oraz domy mieszkalne (4-ja Krasnoarmiejskaja 6,
1904). W 1898 roku według projektu Kupińskiego zbudowano drewniany kościół św. Kazimierza (Zoi Kosmodiemianskiej 22), przeznaczony dla katolików pracujących
w zakładach Putiłowskich. Na początku drugiej dekady
XX wieku podjęto próby wzniesienia nowej świątyni. Jej
projekty przygotowali Peretiatkowicz (1910) i Padlewski
(1913), niestety wybuch pierwszej wojny światowej uniemożliwił realizację tych planów. Istniejący kościół został
rozebrany w 1956 roku.
Wiedza o innych architektach inżynierach ogranicza
się właściwie do informacji o ich realizacjach. Henryk
Wojnicki specjalizował się w budownictwie szpitalnym.
W latach siedemdziesiątych XIX wieku współtworzył zabudowania Akademii Medyko-Chirurgicznej przy ul. Akademika Lebiediewa. Przy tejże ulicy wzniósł cerkiew św.
św. Piotra i Pawła, należącą do Wojskowego Szpitala Klinicznego (1863–1865). Zaprojektował również Klinikę dla
Umysłowo Chorych przy Wojskowej Akademii Medycznej
(Botkinska 17, 1887–1892). Według jego projektu powstało

Więzienie Izolacyjne Marynarki Wojennej (Akademika
Lebiediewa 39, 1874–1876) oraz Korpus Kadetów im. Aleksandra II (Sadowa 10, 1875–1877), budowany z pomocą
inżyniera wojskowego Leopolda Witowskiego.
Śladem działalności Antoniego Nowickiego jest
kamienica czynszowa, obecnie zajmowana przez biura
Biblioteki Publicznej (Sadowa 18, 1874) oraz ostańce
zabudowań Stoczni Bałtyckiej na Wyspie Wasiljewskiej
(1877–1896). Tam też zachowały się resztki budynków
z lat 1895–1900 projektowanych przez innego ucznia
Instytutu Inżynierów Cywilnych – Pawła Wiśniewskiego.
Dziełem Bolesława Brzostowskiego była kamienica
pałacowa Izienbieka (Wielki Prospekt Piotrogrodzkiej
Strony 74, 1897–1899), gruntownie przebudowana w drugiej dekadzie XX wieku. W postaci pierwotnej zachowały
się: kamienica czynszowa (Podolska 5, 1896–1899), 2-gi
Dom Szkolny im. Aleksandra II (Zaułek Grieczeski 8,
1899–1900) oraz Zespół Powszechnych Szkół Miejskich na
Średnim Prospekcie Wyspy Wasiljewskiej 31 (1896–1897),
przy którego realizacji Brzostowski pomagał Aleksandrowi Gieszwiendowi.
Józef Moszyński budował kamienice czynszowe
(Zaułek Grafski 10, 1900; 9-ta linia Wyspy Wasiljewskiej,
1901; Korolenki 8, 1896; Prospekt Zagorodny 45, 1906–1907),
budynki użyteczności publicznej (warsztaty przy schronisku dla chłopców Rzymskokatolickiego Towarzystwa
Dobroczynności, Nowgorodska 12 b, 1900), obiekty administracyjne (sztab Wydzielonego Korpusu Żandarmerii,
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Fursztacka 40, 1890–1899). Był także autorem domu
dochodowego, należącego do Towarzystwa Inżynierów
Cywilnych, mieszczącego salę widowiskową oraz pokoje
do wynajęcia (Sierpuchowska 10, 1901–1902).
Pod koniec lat osiemdziesiątych i w następnej dekadzie
XIX wieku powstały liczne obiekty wznoszone przez Piotra
Balińskiego (1861–1925), syna Jana, wybitnego psychiatry,
profesora petersburskiej Akademii Medyko-Chirurgicznej. Piotr Baliński był absolwentem Instytutu Inżynierów Cywilnych z roku 1887. Jego dorobek to przeważnie
kamienice czynszowe na Litiejnym Prospekcie 33 (1890),
Ligowskim Prospekcie 109, 111 i 114 (1891, 1898), przy ulicach
Fursztackiej 17, Niekrasowa 7 i Rubinsztejna 6 (1895–1896).
Prócz tego Baliński projektował gmachy szpitalne (Szpital
Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Jerzego, Nabrzeże
Pirogowa 7, 1889–1892; zabudowania Instytutu Klinicznego
Wielkiej Księżnej Heleny Pawłowny, Kiroczna 41, 1896–1898).
Zajmował się także architekturą przemysłową (tartak
firmy „Gromow i S-ka”, Prospekt Obuchowskiej Obrony 76,
1890–1891), był też autorem pierwszych projektów budowy
kolei podziemnej w Petersburgu (1893) i Moskwie (1900).
Brat Piotra Balińskiego, Antonin (1862–1913),
wykształcony w Akademii (1883–1891), zajmował się głównie projektowaniem cerkwi. Z jego dorobku pozostała
własna kamienica czynszowa (Bolszaja Monietnaja 22,
1908–1913) oraz budynek frontowy przytułku dla dzieci
upośledzonych umysłowo, prowadzonego przez Bractwo
Królowej Niebios (Woskowa 1, 1913–1915).

Z powodu przedwczesnej śmierci niewiele pozostawił
po sobie Zygmunt Morawicki, autor Domu Towarzystwa
Zajmu Ruchomości (Litiejny Prospekt 29, 1911–1912) oraz
domu dochodowego przy Bolszoj Monietnoj 29 (1911–1912).
Stefanowi Kraskowskiemu, absolwentowi Instytutu
z roku 1899, udało się zdobyć zlecenie na przebudowę
i nowe urządzenie wnętrz pałacyku M. Czaplic, położonego przy Nabrzeżu Angielskim 14. Projekt został zatwierdzony w 1909 roku, a prace ukończono w roku 1912.
Architekci Polacy, którzy decydowali się pozostać po
studiach w Petersburgu i tam rozpocząć karierę zawodową, by zdobyć i utrzymać pozycję w środowisku i na
rynku usług architektonicznych, musieli wykształcić i nieustannie doskonalić umiejętność dostosowywania się do
estetycznych i praktycznych wymagań zleceniodawców.
Dlatego też – jak zresztą wszyscy tworzący petersburskie
środowisko architektoniczne – z łatwością poruszali się
na różnych obszarach; równie profesjonalnie projektowali
kamienice czynszowe, prawosławne cerkwie i świątynie
innych wyznań, jak budynki dworcowe. Bez trudu zmieniali stylistyki; potrafili w tym samym czasie posługiwać się formami historyzującymi, secesyjnymi czy też
klasycyzującymi. Konkurencja była jednak bardzo silna
i wielu mimo wysiłków przegrywało. Karierę udawało się
zrobić tylko najlepszym. Dużo łatwiej można było wybić
się w mniejszych, ale szybko rozwijających się miastach,
gdzie zapotrzebowanie na nową architekturę było duże,
a konkurencja słabsza.
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Spośród absolwentów Instytutu Inżynierów Cywilnych, ryzykujących podjęcie kariery na najtrudniejszym
rynku pracy, jakim był Petersburg, największy sukces
odniosło dwóch architektów: Lew Szyszko (1872–1943)
i Stefan Kryczyński (1874–1923).
Szyszko, absolwent Instytutu Inżynierów Cywilnych
z roku 1896, był cenionym architektem zajmującym się
projektowaniem gmachów związanych z edukacją. Świadczą o tym chociażby II Gimnazjum im. Aleksandra I wraz
z domem dla nauczycieli (Kazańska 27, 1909–1913), III
Gimnazjum (Zaułek Solanoj 12, 1912–1913), XI Gimnazjum Męskie (Wyborgska 3, 1914–1915), sala gimnastyczna
i basem przy I Gimnazjum (Prawdy 11 a, 1913–1915). Wśród
jego realizacji znajdują się także domy mieszkalne (kamienica czynszowa, Prospekt Zagorodny 44, 1902; dom dla
nauczycieli II Gimnazjum Męskiego, Zaułek Grifcowa
12, 1912–1913). W 1900 roku Szyszko rozpoczął współpracę z Ławrą Aleksandra Newskiego, w której ramach
zaprojektował pokaźnych rozmiarów dom dochodowy
na Newskim Prospekcie 153 (1901–1903) oraz znajdujący
się na terenie Ławry budynek służący do przechowywania szat i zabytkowych przedmiotów liturgicznych
(1906–1910). Równocześnie realizował zlecenia władz
Kościoła katolickiego: w latach 1900–1902 przebudował na
potrzeby Seminarium Duchownego siedzibę Archidiecezji
Rzymskokatolickiej (1-ja Krasnoarmiejskaja 11). Szyszko
był jednym z nielicznych architektów Polaków, którzy
pozostali w Petersburgu po rewolucji październikowej.

Od roku 1917 do 1920 pełnił funkcję rektora Instytutu
Technologicznego. Zawodowa aktywność architekta niepomiernie jednak zmalała, między innymi zajmował się
dokończeniem budowy Biblioteki Akademii Nauk na
Wyspie Wasiljewskiej, był też członkiem zespołu wznoszącego tak zwany Duży Dom na Litiejnym Prospekcie 4
(siedzibę OGPU).
Kryczyński, urodzony na Wileńszczyźnie w rodzinie
karaimskiej, ukończył Instytut w 1897 roku. Pracował
jako główny architekt w Dowództwie Straży Granicznej (zaprojektował m.in. budynek Brygady Wydzielonego Korpusu Straży Granicznej, Krasnogo Kursanta
34, 1913–1914). Jest autorem około dwudziestu różnych
obiektów na terenie Petersburga. Wśród nich znajdują
się obiekty sakralne (sobór Fiodorowskiej Ikony Matki
Bożej, Mirgorodska 1 a, 1911–1914) oraz budynki mieszkalne (dom emira Buchary, Prospekt Kamiennostrowski
44 b, 1913–1914). Kryczyński był współtwórcą meczetu
przy Prospekcie Kronwerkskim 7 (1909–1913). Liczne projekty zrealizował w Carskim Siole (Gródek Fiodorowski,
1913–1918), Gatczynie (willa P. Szczerbowa, Czechowa 4,
1910–1911) oraz Pargałowie (rezydencja WoroncowówDaszkowów, 1912–1915). Poza praktyką architektoniczną
zajmował się dydaktyką; w 1921 roku został profesorem
Instytutu Inżynierów Cywilnych.
Spośród wszystkich Polaków architektów działających w Petersburgu na początku XX wieku szczególnie
jednak wyróżnili się Marian Peretiatkowicz i Marian
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Lalewicz, których dzieła należą do najważniejszych i najwybitniejszych przykładów rosyjskiego neoklasycyzmu
około 1910 roku.
Marian Peretiatkowicz (1872–1916) ukończył zarówno
Instytut Inżynierów Cywilnych (1901), jak i Akademię
Sztuk Pięknych (1906), która nadała mu w 1910 roku tytuł
akademika. Mimo krótkiej kariery zawodowej, przerwanej nagłą śmiercią, dorobek architekta przedstawia się
imponująco nie tyle ze względu na liczbę obiektów, ile ich
różnorodność i poziom artystyczny. Tuż po ukończeniu
studiów współpracował ze swym akademickim profesorem Leontijem Benois przy budowie kościoła Matki
Bożej z Lourdes (Zaułek Kowieński 7, 1903–1909). Po
roku 1910 rozpoczął własną praktykę. Jedną z pierwszych realizacji była niewielka, utrzymana w stylistyce
neoruskiej, cerkiew Chrystusa Zbawiciela na Nabrzeżu
Angielskim 76 (1910–1911), poświęcona pamięci marynarzy poległych w wojnie z Japonią. W latach 1911–1912
zbudował Dom Bankowy Wawelberga na Newskim Prospekcie 7–9, nawiązujący formą do architektury renesansu
florenckiego (il. 9). Niedługo potem powstała utrzymana
w tej samej stylistyce siedziba Rosyjskiego Banku Handlowo-Przemysłowego (Bolszaja Morskaja 15, 1912–1915).
Do znaczniejszych dzieł Peretiatkowicza należą też Dom
Urzędów Miejskich (Prospekt Kronwerkski 49, 1912–1913)
oraz monumentalny gmach Ministerstwa Handlu i Przemysłu (Nabrzeże Makarowa 8, 1914–1915). W dorobku
architekta nie brak obiektów skromniejszych rozmiarów,

jak chociażby dom dochodowy Towarzystwa „Salamandra” (Gorochowa 4, 1907–1909) czy przytułek dla chłopców Rzymskokatolickiego Towarzystwa Dobroczynności
(Kiriłowska 19, 1912–1913), nazywany Domem Kierbedzia,
ponieważ jego fundatorem był Michał Kierbedź. Obok
praktyki architektonicznej Peretiatkowicz zajmował się
pracą dydaktyczną; wykładał w Instytucie Politechnicznym i na Wyższych Kursach Politechnicznych dla Kobiet.
Był też bardzo aktywny w środowisku architektów; należał do Petersburskiego Stowarzyszenia Architektów oraz
Stowarzyszenia Architektów Artystów i do rady Muzeum
Starego Petersburga. Zmarł na atak serca w Kijowie i tam
został pochowany. Nie doczekał wolnej Polski, o której
marzył i wielokrotnie opowiadał.
Marian Lalewicz (1876–1944) był absolwentem akademii z 1901 roku. Dyplom architekta artysty uzyskał
w pracowni Benois. W 1913 roku nadano mu tytuł akademika. Kariera Lalewicza rozwinęła się bardzo szybko: był
aktywnym działaczem organizacji i stowarzyszeń (m.in.
Petersburskiego Stowarzyszenia Architektów), uczestniczył w komitetach redakcyjnych i sądach konkursowych,
był też wykładowcą (na Wyższych Kursach Politechnicznych dla Kobiet), ale przede wszystkim projektował.
Najliczniej reprezentowane w petersburskim dorobku
Lalewicza jest budownictwo mieszkaniowe, zarówno
kamienice czynszowe (Zaułek Bojcowa 4, 1910–1911; 10-ja
Sowietskaja 17, 1910–1911; Pestela 7, 1911–1913; Zaułek Karpowski 29, 1911–1912; Miczurinska 21, 1912; Bronnicka 26,
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1913; Newski Prospekt 80, 1913–1914), jak i domy wznoszone przez Towarzystwo do Walki z Brakiem Mieszkań (Diagonalna 8–10, 1914–1916). Projektował też wille
(Mertensa, Zapadnaja Alleja 1, 1911; il. 12; Pokotiłowej,
Prospekt Kamiennostrowski 9, 1911–1912). Na Newskim
Prospekcie wyróżniają się dwa obiekty autorstwa Lalewicza: pod numerem 44 Syberyjski Bank Handlowy
(1908–1910; il. 13) i przede wszystkim znajdujący się pod
numerem 21 Dom Handlowy Mertensa (1911–1912) – jedno
z najwybitniejszych dzieł architekta i zarazem petersburskiego neoklasycyzmu drugiej dekady XX wieku (il. 14–15).
W 1918 roku Lalewicz przyjechał do Warszawy, w której
osiadł i podjął działalność architektoniczną, pedagogiczną
i konserwatorską. Jego dorobek z okresu dwudziestolecia
międzywojennego jest ogromny: projektował gmachy banków i domy mieszkalne, kościoły i inne budowle publiczne.
Zginął w czasie powstania warszawskiego.
Architekci Polacy byli członkami organizacji i stowarzyszeń architektonicznych działających w Rosji. Niemniej
w 1909 roku podjęli próbę stworzenia własnej organizacji,
którą miało być Koło Architektów utworzone przy Polskim Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych. Jego inicjatorem był Stefan Gałęzowski. Do działania pobudziły go
starania architektów warszawskich dążących do utworzenia sekcji polskiej, która na forum międzynarodowym
reprezentowałaby architektów Polaków tworzących w różnych zaborach. Gałęzowski przedstawił problem swym
petersburskim kolegom, którzy zareagowali pozytywnie

i już 2 lutego 1909 roku odbyło się zebranie inaugurujące
działalność Koła. Miało ono skupiać architektów Polaków
z Petersburga i guberni, a wśród zadań znalazła się także
inwentaryzacja zabytków sztuki polskiej, ich ochrona, jak
również troska o rozwój współczesnej architektury polskiej. Z nielicznych świadectw działalności Koła wiadomo,
że aktywnie w niej uczestniczyli, oprócz Gałęzowskiego,
Wiktor Sołomowicz, Ludomir Chojnowski, Marian Lalewicz i Lew Szyszko.
Obecność polskich architektów w Petersburgu wiązała się także z ich czynnym udziałem w życiu społeczno-zawodowym środowiska budowniczych, na przykład
w zjazdach i organizowanych z tej okazji wystawach.
W 1900 roku na wielkiej wystawie urządzonej w gmachu Akademii wystawiono między innymi projekty
ogromnego zespołu gmachów Politechniki Warszawskiej
Rogóyskiego i Szyllera, który pokazał także fotografie
swoich nowo wzniesionych gmachów warszawskich.
W wystawie wzięli też udział inni polscy architekci,
z reguły wywodzący się spośród absolwentów Akademii
petersburskiej, bądź przez jakiś czas związanych pracą
ze środowiskiem rosyjskim, tacy jak Edward Goldberg
czy Mikołaj Tołwiński, który wystawił swoje projekty
sporządzane dla Odessy.
Niniejszy artykuł nie wyczerpuje oczywiście ani
listy nazwisk polskich architektów czynnych w Petersburgu, ani listy dzieł wzniesionych przy ich udziale.
Problem architektury rosyjskiej tworzonej przez polskich
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budowniczych wymaga jeszcze długich badań, ale już
z tego pobieżnego szkicu wyraźnie widać, że obecność
Polaków w historii architektury Petersburga była zjawiskiem znaczącym, a w niektórych okresach wręcz
współtworzącym krajobraz kulturowy, tak jak stało się
to w drugiej połowie XIX wieku i w pierwszych dwóch
dekadach XX stulecia.
Relacje polsko-rosyjskie w tym okresie to jednak
zjawisko dwustronne. Nie do przecenienia jest znaczenie
uczelni rosyjskich dla kształtowania kadr polskiej architektury, a także wpływ architektury rosyjskiej, obowiązujących w niej mód i tendencji na kształtowanie polskiej
architektury, przede wszystkim środowiska warszawskiego i po części także łódzkiego. Decydowała o tym
zarówno popularność rosyjskich czasopism fachowych,
jak i kontakty bezpośrednie, na przykład udział w wystawach. Najważniejszą rolę pośrednika odegrali jednak
polscy architekci ukształtowani w rosyjskich środowiskach, którzy wracali do Polski już jako dojrzali twórcy,
często po sukcesach w Rosji. Architekci, tacy jak Marian
Lalewicz czy młody absolwent petersburskiej Akademii Paweł Wędziagolski (1883–1929), aktywny także jako
krytyk architektury, zadecydowali o popularności nurtu
petersburskiego neoklasycyzmu w architekturze polskiej
lat dwudziestych.
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W salonach, na
koncertach i w operze.
Polskie ślady w kulturze
muzycznej Petersburga
XIX wieku

Renata Suchowiejko

W salonach, na koncertach
i w operze. Polskie ślady
w kulturze muzycznej
Petersburga XIX wieku

Głębokie przemiany społeczno-ekonomiczne, jakie dokonały się na przełomie XVIII i XIX wieku, miały istotny
wpływ na rozwój kultury muzycznej. Rewolucja przemysłowa, wzrost znaczenia klasy średniej, upowszechnienie i komercjalizacja sztuki, wszystko to stworzyło nowy
kontekst dla funkcjonowania muzyki. Zjawiska charakterystyczne dla tego okresu to publiczne koncerty, rozwój
edukacji muzycznej, powstanie profesjonalnych orkiestr,
masowa produkcja instrumentów, rozkwit wydawnictw
i krytyki muzycznej. Infrastruktura życia koncertowego
i formy uprawiania muzyki były podobne w całej Europie. Petersburg nie różnił się zbytnio pod tym względem od Paryża, Londynu czy Wiednia. Duża mobilność
wirtuozów sprawiała, że wszędzie można było spotkać
tych samych artystów. Swoistym „znakiem czasu” były
salony muzyczne i rozwój wirtuozostwa instrumentalnego. W obu tych sferach polscy muzycy zaznaczyli silnie swoją obecność w Petersburgu.

Salon w XIX wieku był prawdziwą instytucją muzyczną,
łączącą w sobie wiele funkcji. Był miejscem kultywowania wielkiej sztuki, wymiany myśli i ścierania się idei
estetycznych, wprowadzania w obieg nowego repertuaru
i testowania wrażliwości słuchaczy. Jednocześnie był miejscem spotkań towarzyskich, w czasie których uprawiano
muzykę dla zabawy i rozrywki. Pełnił też funkcję „agencji
koncertowej”, gdzie nawiązywano kontakty i szukano
wsparcia wpływowych osób, które pomagały w wynajęciu
sali czy dystrybucji biletów. Było to szczególnie ważne
dla młodych artystów, którzy dopiero zaczynali karierę.
W pierwszej połowie XIX wieku organizacja koncertów
opierała się niemal wyłącznie na systemie szeroko rozwiniętych rekomendacji. Doświadczyła tego Maria Szymanowska, która nigdy nie wyruszała w drogę bez listów
polecających. W petersburskich salonach zyskali duże
wsparcie Henryk Wieniawski, Apolinary Kątski i Stanisław Moniuszko. Prowadzenie salonu oznaczało, że ma się
dom otwarty, ze stałym dniem przyjmowanie gości (tzw.
jour fixe). Bywały w nim znane postaci ze świata kultury,
sztuki, polityki. Jak pisze Richard Taruskin, „salon był
nową formą mecenatu artystycznego, opartą na nowo
wypracowanej symbiozie elit społecznych i artystycznych.
Muzyka grana w salonach i pisana zwykle na tę okazję była
skierowana do środowiska elitarnego. Ale też jej obecność
w salonie, zwłaszcza w wykonaniu samych kompozytorów,
pozwalała zaistnieć także elicie kulturalnej. Oba te kręgi
przenikały się wzajemnie i wspierały”1.
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Twórczość Marii Szymanowskiej (1789–1831) jest
doskonałym przykładem „muzyki salonowej” w najlepszym tego słowa znaczeniu (il. 1–2)2. Uprawiane przez
nią gatunki, ekspresja i styl doskonale wpisują się
w muzyczną atmosferę salonu. Pianistka osiadła w Petersburgu w 1828 roku, powracając do miejsca, gdzie zaczynała karierę wirtuozowską. Jej debiut w stolicy Rosji
w 1822 roku był bardzo udany. Otrzymała wtedy tytuł
Pierwszej Fortepianistki Ich Wysokości Cesarzowych
(Elżbiety, żony Aleksandra I, i Marii, wdowy po Pawle I),
który otwierał wiele drzwi na zachodzie Europy. Wielkie
tournée, podczas którego przemierzyła Niemcy, Francję,
Anglię i Włochy, było pasmem sukcesów. Jej gra wzbudzała
powszechny zachwyt, krytycy pisali pochwalne recenzje,
a publiczność gorąco ją oklaskiwała. Powracała więc do
Petersburga w glorii sławy.
Pierwsze koncerty dała w sali Filharmonii 22 marca
i 18 kwietnia 1827 roku. W „Journal de Saint Petersbourg”
pisano: „Poza biegłością i innymi wymogami technicznymi, które są niezbędne w grze na klawesynie, pani
Szymanowska posiadła o wiele rzadszą i trudniejszą umiejętność – wydobywania «śpiewu» ze swego niewdzięcznego instrumentu. Znajomość metod śpiewu największych
artystek w Europie, a zwłaszcza bliska znajomość z panią
[Giudittą] Pastą, były jej w tym bardzo pomocne. Jednakże aby zastosować te metody we właściwy sposób na
instrumencie, który najmniej nadaje się do imitowania
głosu ludzkiego, potrzeba też dużo wyczucia i ostrożności,

niezależnie od wkładu pracy. Pani Szymanowska pokonała
największe trudności szczęśliwie, czego należy jej pogratulować, ale nie uniknęła też pewnych niezręczności, które
są w pewnym sensie pochodną samego sukcesu”3. Recenzent wyjaśnił, iż owe „niezręczności” polegały na tym,
że pianistka posunęła się za daleko, naśladując włoskie
maniery wykonawcze. Nadużywała ornamentów i tempa
ad libitum. Uwaga ta jest o tyle ciekawa, że daje pewne
wyobrażenie o stylu wykonawczym pianistki. Można
przypuszczać, że z łatwością improwizowała na scenie,
skoro w jej grze pojawiło się tyle „wokalnych” ozdobników.
Wprawdzie nie przypadły one do gustu recenzentowi, ale
jego opinia była raczej odosobniona. Na ogół takie bel
canto na fortepianie bardzo się podobało słuchaczom.
Błyskotliwa wirtuozeria i popisowość doskonale pasowały do wielkiej sali koncertowej. Natomiast w intymnym
kręgu salonów dominował inny typ repertuaru, ukazujący
odmienne oblicze romantycznej wrażliwości. Uciekanie w świat marzeń i poetyckich fantazji, melancholijne
zamyślenie, poczucie pustki i osamotnienia znajdowały
muzyczny wyraz w liryce wokalnej i miniaturach instrumentalnych. Szymanowska potrafiła doskonale wydobyć
te osobiste „tony” zarówno w swojej grze, jak i utworach.
Jak wspomina Stanisław Morawski: „Gra Szymanowskiej
była pełna ekspresji i czucia; w każdym trąceniu klawisza odzywała się jej dusza, a własne chwilowe wrażenia
umiała przelać w swojego słuchacza, że je także całym
z nią sercem pojmował. Widziałem i słyszałem wielu
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najpierwszych w Europie artystów, ale rzadko w kim
spotkałem się w równie jasnym i delikatnym pojęciu
każdego wyższego melodyjnego odcienia”. A dalej dodaje:
„wszystko to było okryte jakimś odległym przeczuciem
dalszych wiecznych losów, jakimś urokiem serdecznej
tęsknoty, którą Bóg wlał w dusze wszystkich prawie ludzi,
ale szczególniej w nasze słowiańskie plemię”4.
Nastrój melancholii ujawnia się przede wszystkich
w nokturnach Szymanowskiej. Proszono ją nieustannie
o granie Le Murmure, który cieszył się ogromną popularnością w salonach. Pianistka opracowała nawet wersję
na trzy ręce (druga osoba przy fortepianie grała tylko
jedną linię melodyczną), ulubioną przez amatorów. Utwór
przepojony jest silną nutą sentymentalizmu. Rozłożone
akordy w prawej ręce i subtelny akompaniament w lewej
imitują szmer wody i wprowadzają w stan zamyślenia,
przesyconego uczuciem smutku i tęsknoty, na którego
tle pojawia się kilka dramatycznym akcentów. Nokturn
ten posłużył Mickiewiczowi do jednej z jego słynnych
improwizacji. Szymanowska wykorzystała go ponownie jako akompaniament do pieśni Wilija, napisanej już
w Petersburgu. Echo tego utworu słychać też w wierszu
Iwana Kozłowa, który poeta zamieścił w sztambuchu
Szymanowskiej5.
Pianistka miała kilka albumów, do których zbierała
wpisy słynnych poetów, malarzy, muzyków, osobistości ze świata polityki i elity towarzyskiej Petersburga.
Kolekcjonowanie wpisów sztambuchowych było jej pasją;
Renata Suchowiejko

zbierała je w trakcie podróży po Europie i gdy zamieszkała
w Petersburgu. Stało się to wówczas swoistym rytuałem
domowym, niemal każdy, kto pojawiał się w jej salonie,
był zobowiązany wpisać się do sztambucha. Albumy Szymanowskiej są cennym świadectwem epoki, a zarazem
bardzo osobistą „księgą pamięci”, z której można wiele
się dowiedzieć o niej samej i środowisku, w jakim się
obracała. Jak pisze Ludwik Bazylow, „uwielbiali Szymanowską przyjaciele, opiewali poeci, portretowali malarze,
oklaskiwali słuchacze, chwalili recenzenci. Dom jej stał
się rzeczywiście poważnym ośrodkiem życia kulturalnego
Polaków mieszkających w Petersburgu”6. Nie tylko zresztą
Polaków, bywali tam bowiem także rosyjscy przyjaciele
i zagraniczni artyści. Dzięki córce pianistki, Helenie
(późniejszej Franciszkowej Malewskiej), która skrupulatnie notowała w Dzienniku nazwiska osób bywających
w ich domu, możemy lepiej poznać ten krąg towarzyski
i artystyczny.
Szymanowska była zaprzyjaźniona z braćmi Wielhorskimi: Michałem (1788–1856) i Mateuszem (1794–1866).
Obaj byli wyśmienitymi muzykami i prowadzili własny salon muzyczny (il. 3–4). Michał grał na skrzypcach,
altówce, fortepianie i flecie, a także komponował. Jako
wytrawny krytyk muzyczny wypowiadał się często
na łamach prasy. Zwyczaj kameralnego muzykowania
wyniósł z domu. W jego rodzinie pielęgnowano tradycje
muzyczne (ojciec Jerzy był dobrym muzykiem, a dziad
Michał miał własną kapelę), a później grywał często
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w kwartecie z bratem. Piastował wysokie funkcje na
dworze cesarskim i był bardzo aktywny w środowisku
muzycznym. Bracia Wielhorscy stworzyli w swoim domu
swoiste centrum muzyczne. Wykonywano tam nie tylko
utwory kameralne, lecz także dzieła symfoniczne i fragmenty oper. W ich salonie gościło wielu zagranicznych
artystów, między innymi Hector Berlioz, Franz Liszt,
Pauline Viardot-Garcia, Robert i Clara Schumann. Berlioz wspomina z sentymentem, jak podczas podróży do
Rosji w 1847 roku zetknął się z nimi i był pod wielkim
wrażeniem: „Jest ich dwóch braci, obaj równie inteligentni
i równie gorący miłośnicy muzyki, mieszkający razem;
ich dom w Petersburgu jest małym ministerstwem sztuk
pięknych dzięki powadze, jaką daje hrabiom Wielhorskim ich tak słusznie sławny smak, dzięki wpływowi, jaki
wywierają przez swój wielki majątek i szerokie stosunki,
wreszcie dzięki oficjalnej pozycji, jaką mają na dworze
przy cesarzu [Mikołaju I] i cesarzowej”7.
Mateusz Wielhorski był wybitnym wiolonczelistą,
jego kunszt wykonawczy wykraczał daleko poza ramy
amatorskiego muzykowania. Kariera wojskowa, a później
obowiązki na dworze cesarskim nie pozwalały mu w pełni
poświęcić się muzyce, jednakże stanowiła ona bardzo
ważną sferę jego życia. Był cenionym solistą i kameralistą,
świetnym organizatorem, angażował się w działalność
charytatywną (założył fundusz pomocy potrzebującym
artystom). Był współzałożycielem Rosyjskiego Towarzystwa Muzycznego i pierwszym kierownikiem jego

oddziału petersburskiego, działał też w wielu innych stowarzyszeniach. Po śmierci brata kontynuował ich wspólne
dzieło, organizując poranki i wieczory muzyczne. Działalność wykonawcza Wielhorskiego w znaczący sposób
przyczyniła się do rozwoju kameralistyki w Rosji. O jego
grze na wiolonczeli wyrażał się z najwyższym uznaniem
Michał Kleofas Ogiński: „Słyszałem w Paryżu Lamare’a,
w Berlinie Duporta, w Petersburgu Bernharda Romberga.
Słyszałem ich nawet dość często; wszyscy trzej (z których
każdy jednak ma sobie właściwą metodę gry) sprawili mi
wiele przyjemności. Wyznam jednak, że żaden z tych
artystów nie dał mi takiej satysfakcji, jak hrabia Mateusz
Wielhorski, który choć jest tylko amatorem, zna jednak
muzykę gruntownie i zarówno zadziwia ruchliwością
palców, intonacją instrumentu i sposobem prowadzenia smyczka, gdy wykonuje najtrudniejsze utwory, jak
też i wzrusza swoich słuchaczy, gdy wiolonczela śpiewa
w andante i adagio. W Wenecji, Mediolanie, Florencji,
Rzymie i Neapolu, wszędzie gdzie grał na zebraniach
towarzyskich, słuchano go z podziwem i entuzjazmem.
Wszyscy artyści włoscy jednomyślnie oddają hołd jego
talentowi. W Paryżu, gdzie spędził kilka tygodni wiosną
1828, miał również wiele sukcesu, zresztą musi go mieć
wszędzie, gdziekolwiek by występował. Gdyby poświęcił
się zawodowo swemu talentowi, zostałby niewątpliwie
jednym z najwybitniejszych artystów naszych czasów”8.
Michał Kleofas Ogiński (1765–1833), kompozytor,
pisarz i dyplomata, był bystrym obserwatorem życia
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muzycznego (il. 5). Sam doskonale grał na skrzypcach,
a podczas licznych podróżny po Europie poznał wielu
wybitnych wykonawców. Zapisał się w powszechnej
pamięci jako autor poloneza a-moll Pożegnanie Ojczyzny.
Ogromna popularność tego utworu sprawiła jednak, że
zapomniano o innych jego dokonaniach. Szkoda to wielka,
gdyż Ogiński to postać wielce oryginalna i wielowymiarowa. Był twórcą licznych polonezów fortepianowych,
które weszły w szeroki obieg koncertowy. Ich powodzenie
było tak wielkie, że wielokrotnie je wydawano, często bez
zgody i wiedzy autora. Jak podaje Karol Hławiczka, ów najsłynniejszy polonez miał 65 wydań, nie licząc transkrypcji
na różne instrumenty, orkiestrę, zespoły kameralne i chór9.
Polonezy Ogińskiego grywano z wielkim upodobaniem w petersburskich salonach. Są to utwory proste,
wdzięczne, melodyjne i niezbyt trudne technicznie. Niektóre były tańczone, jak np. zinstrumentowany przez
Józefa Kozłowskiego polonez F-dur Polonaise favorite,
który święcił triumfy na petersburskich balach. Zasadniczo jednak polonezy Ogińskiego były przeznaczone do
„słuchania”, a nie do „tańczenia”. Kompozytor przyczynił
się do tego, że taniec zmienił ostatecznie swoją funkcję
z użytkowej na koncertową. Jego utwory zajmują ważne
miejsce w procesie rozwoju gatunku, łączą w sobie elementy liryczne i dramatyczne. W tym samym kierunku
podążyła później Maria Szymanowska, a Chopin dokonał
dalszej sublimacji środków muzycznych, czyniąc z niego
„poemat taneczny”. Polonezy Ogińskiego dobrze pasują
Renata Suchowiejko

do atmosfery salonu. Dominuje w nich nuta melancholii
i smutku, ale wyczuwalne jest też wewnętrzne napięcie,
niepokój i dramatyzm. Nie osłabia to jednak wyrazistej pulsacji rytmicznej i tanecznych cech. Franz Liszt
powiedział o polonezach Ogińskiego, że „łagodzą [ponury
koloryt] pełnym melancholii wdziękiem, […] smutek i ból
odpływają do krainy wspomnień i odzywają się jedynie
dalekim echem. Wyobraźnia przestaje wywoływać cienie,
prześlizgując się ostrożnie, jak gdyby w obawie, by nie
obudzić tych, co wczoraj umarli…”10.
Nieco mniejszą popularnością w salonach petersburskich cieszyły się romanse Ogińskiego (głównie do
tekstów francuskich), przede wszystkim z tego powodu,
że były trudniejsze technicznie. W niektórych zaznacza
się wyraźny wpływ opery włoskiej, co wymagało od wykonawcy większych umiejętności wokalnych. Utrzymane są
w formie zwrotkowej, mają wstęp fortepianowy, luźno
związany z partią wokalną. Melodyka jest śpiewna, dosyć
ozdobna, chętnie stosowana jest chromatyka, nie ma
nawiązań do muzyki ludowej. Akompaniament oddaje
ogólny charakter tekstu i jest mocno urozmaicony (figuracje, tremolando, synkopy, bas Albertiego). Ze względu
na swe walory artystyczne romanse Ogińskiego dobrze
sytuują się na tle epoki, zwłaszcza takie utwory, jak Sur un
rien, Fallait-il me guérir, Doux souvenir, Dafni, Le réveil.
Ogiński był wytrawnym skrzypkiem, zamiłowanym
w muzyce kameralnej, uwielbiał grać kwartety Haydna
i Mozarta. Doskonale wykształcony, erudyta, dużo
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podróżował. Gdziekolwiek się pojawił – w Paryżu, Londynie, Berlinie czy Petersburgu – wykorzystywał każdą
okazję, aby pograć w kwartecie. Takie wieczory kwartetowe odbywały się niemal w każdym muzycznym salonie.
Muzyka odgrywała ważną rolę w życiu Ogińskiego, ale
nie była główną domeną jego działalności. Był przede
wszystkim politykiem i dyplomatą, tajnym radcą cara
Aleksandra I, posłem na sejm, uczestnikiem powstania
1794 roku. Wielostronne zainteresowania, szeroka wiedza
ogólna, znajomość muzyki, sztuki i języków, kontakty
w kręgach dworskich i dyplomatycznych tworzą barwny
obraz życia tej fascynującej postaci.
Podstawy wiedzy kompozytorskiej zdobył Ogiński
u Józefa Kozłowskiego (1757–1831), który na początku lat
siedemdziesiątych XVIII wieku był nauczycielem muzyki
na dworze Ogińskich w Guzowie. Ich współpraca trwała
dosyć krótko, ale pozostała głęboko w pamięci młodego
twórcy. Pierwsze pomysły kompozytorskie i wzorce stylistyczne zaczerpnął od swojego nauczyciela, który stał się
później jedną z najważniejszych postaci w życiu muzycznym Petersburga. Droga kariery Kozłowskiego wiodła od
kapeli katedralnej w Warszawie, gdzie uczył się muzyki,
poprzez polskie rezydencje magnackie, gdzie pracował,
aż do Petersburga. Po drodze zaliczył jeszcze epizod wojskowy. W roku 1786 wstąpił do wojska rosyjskiego i wziął
udział w wojnie tureckiej. Jak podaje Igor Bełza, „będąc
oficerem nie zaniechał działalności muzycznej. Wiosną 1791
w Pałacu Taurydzkim podczas uroczystości związanych

ze zdobyciem przez Suworowa Izmaiłu zabrzmiał po raz
pierwszy jego polonez Grom pobiedy, rozdawajsia! (Niechaj
zabrzmi grom zwycięstwa!), wykonywany później przez
wiele lat w charakterze rosyjskiego hymnu narodowego”11.
Kozłowski zyskał szybko wysoką pozycję w środowisku muzycznym Petersburga. Pełnił ważne funkcje
w dyrekcji teatrów dworskich, był inspektorem i kierownikiem działu muzycznego, odpowiedzialnym za wydarzenia koncertowe, operowe i teatralne. Liczne obowiązki
nie osłabiły jednak jego działalności kompozytorskiej.
Kozłowski pozostawił bogaty dorobek twórczy, w którym najliczniejszą grupę stanowią polonezy orkiestrowe
i chóralne (wiele z nich ma też wersję fortepianową do
muzykowania domowego). Niektóre polonezy były dedykowane członkom rodziny cesarskiej albo powstawały na
specjalne okazje, jak np. Six polonaises, trois menuets et
six contredanses à grand orchestre composées à l’occasion
du couronnement de […] l’empereur Paul I et l’Impératrice
Marie Fedorowna.
Drugi ważny dział twórczości Kozłowskiego to
utwory na głos z fortepianem. Największą popularnością
cieszyły się jego Rosyjskie pieśni oraz romanse do tekstów
francuskich i włoskich. Badacze podkreślają znaczenie
Kozłowskiego dla rozwoju rosyjskiej liryki wokalnej. Jego
pieśni cechuje doskonałe wyczucie prozodii i intonacji
języka, zmysł melodyczny, umiejętne wplatanie wątków
ludowych, a także bogaty i zróżnicowany akompaniament instrumentalny. W dziedzinie opery Kozłowski
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wykazywał nieco mniejszą aktywność. Skomponował
jednak kilka dzieł operowych i wodewili, a także muzykę
sceniczną do spektakli wystawianych w petersburskich
teatrach (m.in. Fingał Władisława Ozierowa, Deborah
Aleksandra Szachowskoja). W zakresie muzyki religijnej
pisał kantaty, msze i Te Deum, śpiewane chętnie na oficjalnych uroczystościach. Niemal wszystkie jego utwory
zostały wydane w Petersburgu.
W pamięci Polaków pozostało przede wszystkim
jedno dzieło Kozłowskiego – Requiem skomponowane na
uroczystości żałobne po śmierci króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, po raz pierwszy wykonane 25 lutego
1798 roku w Petersburgu. Przeznaczone na orkiestrę, chór
mieszany i głosy solowe, opiera się na tradycyjnym układzie missa pro defunctis. Kompozytor wprowadził jednak
pewne urozmaicenia, zróżnicował środki wykonawcze
i charakter poszczególnych części. Orkiestra pełni samodzielną rolę tylko w ritornellach, w pozostałych miejscach
tworzy dyskretne tło dla głosów wokalnych. Jak stwierdza
Stanisław Golachowski, w utworze zaznacza się wyraźny
wpływ szkoły neapolitańskiej12. Warszawska premiera
Requiem odbyła się 7 kwietnia 1826 roku podczas mszy
żałobnej za cara Aleksandra I. Utwór wykonano w zmienionej postaci, opracowanej przez Carla Solivę, który
nim też dyrygował. Włączył on do utworu Kozłowskiego
fragmenty z Requiem c-moll Cherubiniego, zmodyfikował dyspozycję środków wykonawczych (tercet zamiast
duetu w numerze 5) i ozdobił niektóre partie solowe.

W tej przerobionej wersji Requiem ukazało się drukiem
w Warszawie.
„Wirtuozostwo nie jest wyłączną własnością jakiejś
jednej epoki ani też nie jest związane z jednym, uprzywilejowanym instrumentem. Wirtuozostwo jest równie
stare jak sama muzyka” – pisze Vladimir Jankélévitch
w swoim eseju na temat Franza Liszta13. Istotnie, wirtuozostwo instrumentalne nie było wynalazkiem XIX wieku.
Jednakże nabrało wtedy szczególnego znaczenia, urosło do
rangi dogmatu, a wirtuoz stał się postacią kultową. Zaistniały bowiem ku temu sprzyjające okoliczności: wielkie
sale koncertowe, publiczne koncerty, nowa publiczność,
udoskonalenie budowy instrumentów, kontekst estetyczny
epoki. Wirtuozostwo to zjawisko kulturowe o bogatym
i złożonym obliczu, na który miały wpływ różne czynniki. Nie można go utożsamiać wyłącznie z popisem
technicznym ani oceniać w kategoriach sztuki „niższej”
(taki pogląd wciąż pokutuje w historiografii muzycznej).
Zmiana statusu społecznego artysty muzyka sprawiła, że zyskał on większą swobodę i niezależność, ale
też musiał odnaleźć się w nowej sytuacji ekonomicznej
i zarobić na swoje utrzymanie. Zawód wirtuoza był bardzo
dochodowy, ale pod warunkiem, że artysta występował
często i w dużych salach. Musiał więc ciągle podróżować
i dbać o publiczność. XIX wiek to epoka „wędrujących”
wirtuozów. Jednym z ulubionych kierunków ich podróży
był Petersburg, gdzie solistów gorąco przyjmowano
i hojnie wynagradzano. Wielką renomą cieszyli się tam
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skrzypkowie, przedstawiciele tak zwanej szkoły francusko-belgijskiej, jak Pierre Baillot, Pierre Rode, Charles Lafont,
Hubert Léonard, Charles de Bériot i Henri Vieuxtemps.
Pośród tej plejady skrzypków znaleźli się też dwaj
polscy wirtuozi – Apolinary Kątski (1825–1879) i Henryk
Wieniawski (1835–1880). Obaj byli zatrudnieni w zespołach
teatrów cesarskich, zajmując tam stanowisko solisty Jego
Cesarskiej Wysokości. Pierwszy z nich w latach 1852–1859,
drugi 1860–1872. Do ich obowiązków należało wykonywanie partii solowych na przedstawieniach operowych
i teatralnych, nauczanie skrzypiec w szkole teatralnej
oraz występy na dworze carskim (oficjalne uroczystości, kameralne koncerty). Honorarium solisty znacznie
przewyższało uposażenie muzyka w orkiestrze, toteż
taka posada była wielce pożądana. Ponadto soliści mieli
prawo do wielomiesięcznych urlopów w okresie letnim, co
pozwalało na podróże po Europie. Drogi artystyczne obu
skrzypków były bardzo podobne i wielokrotnie się przecięły. Obaj zaczynali jako „cudowne dzieci”, debiutowali
w Petersburgu (il. 6), dostali stypendium od cara, zjeździli
z koncertami całą Europę, byli uwielbiani przez publiczność. Osiedli w końcu w jednym miejscu – Kątski w Warszawie, Wieniawski w Petersburgu. Obaj przyczynili się
do rozwoju szkolnictwa muzycznego i samej wiolinistyki.
Kątski wskrzesił warszawskie konserwatorium (otwarcie
Instytutu Muzycznego w 1861 roku), a Wieniawski został
pierwszym profesorem skrzypiec w petersburskim Konserwatorium, uruchomionym w 1862 roku (il. 7–8).
Renata Suchowiejko

Warto byłoby zbadać głębiej karierę Kątskiego, gdyż
jest to postać emblematyczna dla swojej epoki, a zarazem wzbudzająca wiele kontrowersji. Był celem napastliwych ataków i niesprawiedliwych ocen już za życia, a i po
śmierci nie dano mu spokoju14. Negatywny wizerunek
wirtuoza został później utrwalony przez Józefa Reissa,
biografa Wieniawskiego, który zawzięcie deprecjonował
osiągnięcia Kątskiego, aby podkreślić zalety swojego bohatera. W jego opiniach jest wiele nieścisłości, niedomówień,
a nawet przekłamań, które były powtarzane następnie
przez innych autorów.
Kątski to przykład typowego dziewiętnastowiecznego
wirtuoza, który potrafił zadowolić gusta swoich słuchaczy.
Miał szerokie grono wielbicieli, jego gra była ceniona
przez krytyków. W prasie dominowały entuzjastyczne
recenzje, a publiczność chodziła tłumnie na koncerty. Jak
pisze Adam Honory Kirkor, autor pierwszej biografii Kątskiego, seria koncertów w Petersburgu w marcu i kwietniu
1851 roku wzbudziła takie zainteresowanie, że „gdyby
Teatr [Michajłowski] miał potrójną ilość miejsc, jeszcze
niepodobieństwem by było zadość uczynić żądaniu chciwej słyszenia publiczności”15. Nie ulega wątpliwości, że
Kątski był wielką gwiazdą w Petersburgu, a tournée koncertowe po Rosji na przełomie roku 1851–1852 wzmocniło
jego pozycję międzynarodową. Tadeusz Bułharyn pisał
w „Siewiernoj Pczele”: „Co do mnie, słyszałem wszystkich znakomitych skrzypków, od Lafonta i Rodego do
Lipińskiego, Ole Bulla i Ernsta, a tylko Paganiniego i de
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Bériota nie słyszałem, ale z gry Apolinarego Kątskiego
mam zupełne pojęcie o Paganinim i wyznaję otwarcie,
że nigdy żaden wirtuoz nie zrobił na mnie tak silnego
wrażenia i cudownym wykonaniem, i oryginalnością
zachwycających utworów. […] Dodajmy, że publiczność
była w zachwyceniu, że brawa i oklaski nie ustawały, że
po każdej sztuce przywoływano artystę i nie zważając na
znużenie, zmuszano powtarzać. Słowem, triumf zupełny,
niezaprzeczony, entuzjazm ogólny!”16.
Nietrudno się dziwić, że Kątskiego porównywano do
Paganiniego, bo wówczas to był główny punkt odniesienia
dla słuchaczy. Paganini był symbolem epoki, postacią kultową, zdominował wirtuozostwo skrzypcowe w pierwszej
połowie XIX wieku i stał się wzorem dla innych. Brawura
i spontaniczność, perfekcja mechanizmu, sztuka improwizacji, przekraczanie granic ludzkich możliwości, umiejętność kreowania wizerunku scenicznego i bliski kontakt
z publicznością. Wszystko to stało się wyznacznikiem
pewnego stylu gry, który był wówczas preferowany przez
wykonawców. Niemal każdy solista był porównywany
do Paganiniego (doświadczyli tego zarówno Kątski, jak
i Wieniawski), przy czym takie porównanie mogło być
dowartościowujące albo deprecjonujące, w zależności od
kontekstu i gustów recenzenta.
Polemiki prasowe, jakie rozgorzały wokół Kątskiego,
były w istocie rezultatem ścierania się dwóch odmiennych
wizji wykonawstwa skrzypcowego. Dobrze podsumował
to Berthold Damcke: „Jeżeli muzycy zaczynają mówić

o nieznanym wam artyście, że to szarlatan, idźcie śmiało
słuchać, to na pewno kolosalny talent. Ja sam tak kiedyś
odkryłem Ole Bulla i tak samo rozumując, udałem się teraz
na koncert Apolinarego Kątskiego. […] Imię Kątskiego tak
często powtarzało się w pismach muzycznych francuskich,
angielskich, niemieckich i z takimi głośnymi pochwałami, że pod tym sławnym nazwiskiem łatwo mogła się
ukrywać zręczna przeciętność. Ale Apolinary Kątski to
wielki mistrz, wirtuoz wysokiej klasy i niezwykłej oryginalności. Po Paganinim z pewnością nikt nie potrafił
wydobyć ze skrzypiec tak słodkich, cudnych i urozmaiconych dźwięków, nikt nie opanował tak przepięknych
efektów i w tak wielkiej ilości, nikt nie osiągnął takiej
sprawności mechanizmu, takiej skończonej doskonałości
w grze, tak dagerotypowej [sic!] delikatności smyczka.
Często chciałoby się tej gry słuchać pod mikroskopem.
Dla skrzypków starej szkoły, mianującej się klasyczną, nie
tylko nie jest ona dostępną, ale zupełnie niezrozumiałą.
Niech więc szanowny klasycyzm nie wydaje sądów o młodym i rześkim romantyzmie, jeden i drugi żyją w dwu
różnych światach”17.
Pozycja Wieniawskiego w Petersburgu była nieco
odmienna niż Kątskiego, przede wszystkim z tego względu,
że uczył w Konserwatorium i wszedł znacznie głębiej
w lokalne środowisko. Jego działalność muzyczna była
bardzo szeroka. Grał w orkiestrze operowej, występował
jako solista na dworskich koncertach, dawał lekcje prywatne, intensywnie uprawiał kameralistykę i był stałym
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bywalcem salonów. Ceniono go tam nie tylko za muzykalność, ale też poczucie humoru i umiejętność prowadzenia
błyskotliwej konwersacji. Doskonałym źródłem informacji
na temat działalności wykonawczej Wieniawskiego jest
prasa z epoki (zarówno czasopisma specjalistyczne, jak
i gazety codzienne). Recenzje pełne są ciekawych komentarzy na temat jego repertuaru i stylu gry. W programach
koncertów Wieniawskiego dominowały utwory popisowe,
zwłaszcza Paganiniego i Ernsta. Ważne miejsce zajmowały też jego własne kompozycje, ale nie dominowały
one ilościowo nad innymi. Lubił je łączyć ze sobą na zasadzie kontrastu – brawurową Fantazję „Faust” z liryczną
Legendą, a na koniec Airs russes albo Polonez. Największym przebojem były niewątpliwie Airs russes (wydane
przez Jurgensona jako Souvenir de Moscou op. 6). Oparte
na znanych melodiach Krasnyj sarafan i Osiedłaju konia
zawsze wzbudzały entuzjazm publiczności. Podobnie jak
Karnawał rosyjski op. 11, jeden z najbardziej popisowych
utworów Wieniawskiego, który jest wyraźnym nawiązaniem do Karnawału weneckiego Paganiniego.
Obok utworów popisowych Wieniawski miał też
w repertuarze dzieła klasyczne. Wysoko ceniono jego
interpretacje koncertów skrzypcowych Beethovena i Mendelssohna, a także Sonaty Kreutzerowskiej, którą grywał
często z Antonem Rubinsztejnem. Zaraz po przyjeździe
do Petersburga Wieniawski zaangażował się też w organizację seansów kwartetowych. O jego „muzycznych
porankach” pisano, że „dla wielbicieli muzyki kameralnej

i prawdziwych koneserów sztuki stanowią [one] największą rozkosz. Już same nazwiska wykonawców są dobrą
reklamą dla tych seansów. Obok takich znakomitości jak
Wieniawski i Dawydow biorą w nich udział panowie Pikkel,
Weickmann i Albrecht. Wszyscy ci artyści zyskali w pełni
zasłużoną sławę jako kameraliści. W bieżącym sezonie
słyszeliśmy też tutaj Rubinsztejna i zapewne usłyszymy
jeszcze innych wykonawców”18.
Głosy recenzentów były podzielone jeśli chodzi
o ocenę gry Wieniawskiego. Jedni woleli jego klasyczny
styl, innym podobała się romantyczna brawura. Rozumieli
jednak potrzeby swoich słuchaczy. Trafnie skomentował
to jeden z autorów: „O wykonanym wczoraj koncercie
Wieniawskiego sprawiedliwie należy powiedzieć, że chociaż dla nas było w nim mało nowości, to jednak przyszło
mnóstwo wielbicieli Legendy i Poloneza. […] Przyszło też
dużo melomanów gotowych zawsze i wszędzie słuchać
Di tanti palpitii i Karnawału weneckiego. […] Teatr był
niemal pełny, a zachwyt publiczności zwiększał się stopniowo, osiągając na końcu swoje apogeum. Wystarczy
tylko powiedzieć, że Koncert Viottiego, kapitalny zresztą
numer, został wykonany znakomicie. Dla Wieniawskiego
jak wiadomo żadne trudności nie istnieją. W tym zakresie
jest niewątpliwie jednym z najwybitniejszych wirtuozów.
Zagrał pięknie Karnawał wenecki i Di tanti palpitii. I czemuż nie miałby ich grać, skoro sprawia tak wiele przyjemności wielu słuchaczom? Skoro mogą oni słuchać bez końca
Walca Arditiego i nie męczą się romansem Kochaj mnie,
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to i nie znużą się Karnawałem weneckim. Co się zaś tyczy
nas, to w naszym przekonaniu podstawowym warunkiem
artystycznego ideału, w pełnym znaczeniu tego słowa,
jest wysoki stopień kreatywności. Patrząc z tego punktu
widzenia, musimy przyznać, że gra Wieniawskiego jest
niezwykłym zjawiskiem, choćby ze względu na mnogość
słuchaczy i ich nieustający zachwyt”19.
W repertuarze operowym Petersburga pojawił się
w XIX wieku jeden mocny polski akcent – wystawienie
Halki Stanisława Moniuszki w 1870 roku (il. 9). Kompozytor od dawna zabiegał o możliwość prezentacji swoich
dzieł w stolicy Rosji, zdając sobie sprawę, że może to mu
bardzo pomóc w karierze. Pierwszą próbę podjął już
w roku 1842, ale skończyła się niepowodzeniem. Druga
podróż do Petersburga w 1849 roku przyniosła już bardziej zadowalające rezultaty. Udało mu się zorganizować
dwa koncerty kompozytorskie 26 marca i 9 kwietnia, na
którym wykonano fantazję orkiestrową Bajka i kantatę
Milda. Realizacja tego projektu nie była zadaniem łatwym.
Zebranie orkiestry i śpiewaków, wynajęcie sali, dystrybucja
biletów, reklama w prasie, wszystko to wymagało skomplikowanych zabiegów organizacyjnych. Moniuszko miał
jednak duże wsparcie w lokalnym środowisku. Doskonale układała mu się współpraca z tłumaczem Władimirem Bieniediktowem. Pomogły też bliskie kontakty
z muzykami rosyjskimi – Cesarem Cui, dawnym wileńskim uczniem, i Aleksandrem Dargomyżskim, którego
poznał już w Petersburgu. Znajomość z Dargomyżskim

przerodziła się później w głęboką przyjaźń. Obaj twórcy
dobrze się rozumieli i darzyli wzajemnym szacunkiem.
Dargomyżski był pełen entuzjazmu dla Halki (zapoznał się
wtedy z partyturą), a Moniuszko pisał o nim, że „sprzyja
mnie jak rodzonemu bratu”20. W dowód wdzięczności
zadedykował mu partyturę Bajki. Oba koncerty udały się
znakomicie. Moniuszko wrócił do Wilna w pełni usatysfakcjonowany, choć wystawienie Halki pozostało nadal
w sferze marzeń.
Kolejny raz przyjechał Moniuszko do Petersburga
w 1856 roku, aby zorganizować koncert kompozytorski.
Przy okazji chciał nawiązać kontakty z wydawcami i poszerzyć krąg znajomych. Jednym ze sposobów na zyskania
przychylności było składanie dedykacji wpływowym osobom. Był to też dobry sposób na promowanie muzyki
w kręgach salonów. Pieśni Moniuszki zyskiwały coraz
większy rozgłos w Petersburgu. Pisał do żony: „Ogólnie
dopominają się wszyscy o moje piosenki, tłumaczone
na ruskie. Więc z tłumaczeniem doskonałym Benedyktowa dedykuję dziś pannie [Paulinie] Barteniew pierwszy
poszyt wiejskich piosenek, składający się: z «Pieśni starego Wasila» (z «Roku w pieśni»), z «Pieśni wieczornej»
z tejże kantaty, z «Prząśniczki», z Dumki «Nie śpię, nie
jem, dręczę siebie» (w 4 Śpiewniku), z «Kotek się myje»
i «Skowronek». Drugi poszyt będzie dedykowany Jej siostrze księżnej Naryszkin, żonie tego nieoszacowanego,
który wystarał się dla mnie Salę Jussupowa”21. Obie panie
pomogły w organizacji koncertu. Moniuszko zadedykował
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też uwerturę orkiestrową Kain hrabiemu Wielhorskiemu,
który zachwycił się tym utworem podczas koncertu. Jednocześnie zobowiązał się on do przedstawienia księciu
Konstantemu dedykacji kantaty Nijoła, co znacznie zwiększyłoby jej szanse na wykonanie22. Rozmowy z wydawcami
nie były zbyt pomyślne. Moniuszko narzekał, że nie chcą
dawać zaliczek na poczet nowych utworów. W końcu
udało mu się sprzedać Aleksandrowi Büttnerowi Sielskie
piosenki, zbiór zawierający pieśni wybrane z różnych
Śpiewników domowych i przetłumaczone na rosyjski.
Największym sukcesem był jednak sam koncert, który
się odbył 20 marca 1856 roku. Wykonano uwerturę Kain,
fragmenty Madonny do tekstów Petrarki, fantazję orkiestrową Bajka, kantatę Nijoła oraz dwa fragmenty chóralne
z Mildy. Koncert udał się nadzwyczajnie, kompozytor był
bardzo zadowolony. Pisał o tym do Józefa Sikorskiego
(już po powrocie do Wilna): „Ja mój koncert dawałem
w przepysznej Sali księcia Jusupowa. Orkiestrę miałem: 6
pierwszych skrzypiec, 6 drugich, 3 altówki, 4 wiolonczele,
3 kontrabasy, reszta instrumentów naturalnie pojedynczo, ale aż do ofikleidy. Chór Włoskiej Opery 20 osób, 6
sopranów, 4 alty, 5 tenorów, 5 basów. Soliści: pani Bułachow i Pietrow (stary doskonały basista), oboje artyści
rosyjskiej opery. Przyjęty byłem do zbytku gościnnie, po
każdej sztuce kazano mnie kłaniać się i kłaniałem się
bez końca”23. Z kolei zaraz po koncercie relacjonował
żonie: „macie wiedzieć […], że mój koncert był pod każdym
względem w tegorocznym poście najznakomitszy. […]

Ze wszystkich moich kompozycji «Bajka» najwięcej się
podobała. […] wrażenie zrobiła «Madonna». […] Orkiestrę
miałem Każyńskiego. Nie mam potrzeby mówić, z jakim
staraniem wykonali cały program. […] pomimo niesłychanych kosztów (470 rubli) jeszcze mi się pozostało 258
czystych, te pokrywają całkowicie moją podróż i życie
w Petersburgu aż do zwoszczyków [dorożkarzy]”24. Aspekt
finansowy był bardzo ważny dla Moniuszki, który ciągle
borykał się z brakiem pieniędzy. Dochód cieszył go równie
mocno jak sukces artystyczny. Zachęcony powodzeniem,
miał nadzieję, że będzie ciąg dalszy. Niestety drugiego
koncertu nie udało mu się zorganizować.
Kolejne spotkanie z petersburską publicznością
odbyło się w 1870 roku, tym razem na scenie operowej.
W Teatrze Maryjskim odbyła się 16 lutego premiera Halki,
która wywołała falę entuzjastycznych komentarzy. Przedstawienie zostało gorąco przyjęte przez publiczność, a krytycy wyrażali się z uznaniem o samej operze i wykonaniu.
Pozytywne opinie formułowali też rosyjscy kompozytorzy:
Sierow, Dargomyżski, Cui, Glinka, Musorgski. Odbyło się
pięć przedstawień, kompozytor był obecny na wszystkich
i z satysfakcją obserwował reakcje publiczności. Zaraz po
premierze pisał do żony: „Wczorajsze [przedstawienie]
było tak świetne, jak nigdy w ruskiej operze nie było.
Zadowolenie jest ogólne. […] Opera rozpoczęła się dość
chłodno. Po oklaskach sutych za uwerturę do wejścia
Płatonowej w sali było cichuteńko. Ale od piosnki «Jak
mój wianuszek» пошла потеха. W duecie, po andante

Renata Suchowiejko

W salonach, na koncertach i w operze. Polskie ślady w kulturze…

22 . List do Aleksandry
Moniuszko, Petersburg,
30 III 1856 r., ibidem, s. 227.
23 . List do Józefa Sikorskiego, Wilno,
22 IV 1856 r., ibidem, s. 230.

24 . List do Aleksandry Moniuszko,
Petersburg, 20 III 1856 r.,
ibidem, s. 222–223.

252

i w końcu, ogromne gwałty, po «Mazurze» jeszcze więk- „śpiewał półgłosem”. Kompozytor przyjechał w lutym
sze. Zaczęła się dopiero ciąganina w skutku wywoływania, 1870 roku i dopilnował ostatnich prób, chwalił orkiestrę
które się tak odbyło – po 1. akcie cztery razy, po 2. – pięć, i chór. Przekonał się też do Płatonowej, doceniając jej grę
aktorską i kulturę muzyczną. Po premierze posypały się
po 3. – dwa, po skończeniu siedm. Byłoby Bóg wie jak
długo ciągnęło się, gdybyśmy się nie domyślili i gdybym ja
pochwalne recenzje w prasie, szybko przechwytywane
sam jeden tylko nie wyszedł. Bisowano «Mazura», «Tańce
przez polskie gazety. W „Kurierze Warszawskim” pisano:
góralskie» i «Szumią jodły»”25.
„Dekoracje i kostiumy były wspaniałe, wykonanie bardzo
Powodzenie Halki przerosło oczekiwania dyrekcji
staranne. W polonezie występowało 30 par, w mazurze
i kompozytora. Droga do sukcesu była jednak długa. 20. Teatr był pełniuteńki. Publiczność przyjęła całą operę
Pierwsze próby wystawienia opery podjęto już w roku 1864. z zapałem trudnym do opisania. Dość powiedzieć, że
Rozpoczęły się negocjacje z dyrekcją teatrów cesarskich, Moniuszko osiemnaście razy był wywoływany”26.
tłumaczenie libretta, Moniuszko zasięgał porady DarBardzo ciekawą recenzję opublikował w „Sankt-Piegomyżskiego w sprawie obsady, w prasie pojawiła się
tierburgskich Wiedomostiach” Cezar Cui. Jest to właścizapowiedź premiery. Od samego początku głównym orę- wie obszerne studium dzieła, zawiera szczegółowy opis
downikiem tego projektu był Cezar Cui. Jednak dopiero
akcji dramatycznej, uwagi na temat techniki kompozypod koniec 1869 roku sprawa zaczęła nabierać konkret- torskiej (instrumentacja, partie wokalne, tańce), ocenę
nych kształtów, podjęto ostateczną decyzję o wystawieniu. rosyjskiej wersji libretta (w przekładzie Kulikowa), a także
Pomogła w tym rosnąca sława Halki, udana premiera
relację z samego wykonania. Cui zwraca też uwagę na
w Pradze w 1865 i moskiewskie wykonanie w 1869 roku. Na „słowiańskość” muzyki, a zarazem jej silny związek z trajesieni tegoż roku rozpoczęto próby orkiestrowe i wybrano
dycją opery włoskiej: „Muzyka Moniuszki jest przepojona
obsadę solistów: Julia Płatonowa (Halka), Fiodor Komis- kolorytem słowiańskim, w tańcach najbardziej się zbliża
sarżewski (Jontek), Iwan Mielnikow (Janusz), Giennadij
do charakteru pieśni polskich, w ariach do charakteru
Kondratiew (Stolnik). Nie obeszło się oczywiście bez trud- pieśni małoruskich [ukraińskich], w niektórych miejscach
ności. Moniuszko był początkowo niechętny wyborowi
psują wrażenie ostre «italianizmy»”27. Jego opinia jest
Julii Płatonowej do głównej roli, a także temu, że premiera
wyważona, a uwagi trafne. Dawny uczeń Moniuszki stał
miała być jednocześnie jej benefisem. Dyrygent Edward
się jego wnikliwym recenzentem. Sukces Halki przekonał
Naprawnik narzekał na materiały nutowe, w których zna- dyrekcję teatrów, że operę warto powtórzyć. W sierplazł wiele błędów. Tenor zachorował i na próbie generalnej
niu 1870 roku wznowiono próby i jesienią dano jeszcze
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dziesięć przedstawień. Opera była wystawiona w Teatrze
Maryjskim także w latach 1871 i 1872. Jak podaje Rudziński, „za życia kompozytora grano «Halkę» w Petersburgu
30 razy”28.
Podkreślenie „słowiańskości” Moniuszki było dosyć
oczywiste w kontekście ideologii słowiańskiej, która
nabrała wtedy dużego znaczenia w piśmiennictwie
muzycznym. Wątek ten już od dawna pojawiał się w rosyjskiej krytyce muzycznej. Aleksander Sierow w artykułach
z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XIX wieku ukazywał
Moniuszkę jako przedstawiciela polskiej muzyki narodowej, na której mocno się odcisnęła „pieczęć słowianizmu”,
i stawiał go w jednym rzędzie z Glinką i Dargomyżskim.
Inni recenzenci chętnie sięgali po to określenie, które było
niekiedy łatwym sposobem na charakterystykę środkowo-wschodniej specyfiki muzycznej, ale nie pociągało za
sobą głębszych przemyśleń. Dokładne zbadanie tej kwestii
w odniesieniu do Moniuszki wymagałoby szerokiej analizy
porównawczej rosyjskich źródeł prasowych, analogicznie
do tego, jak to zrobiono na gruncie krytyki polskiej i czeskiej. Wizerunek „słowiański” autora Halki utrwalił Ilja
Riepin na obrazie Kompozytorzy słowiańscy z 1872 roku,
umieszczając tam Moniuszkę wraz z innymi Polakami –
Chopinem, Lipińskim i Ogińskim. Dominujące miejsce
zajmują rosyjscy twórcy, między innymi Glinka, Bałakiriew, Rimski-Korsakow, Dargomyżski, Wierstowski, Lwow
i bracia Rubinsztejnowie. Czeską muzykę reprezentują
Smetana, Bendl i Horàk.
Renata Suchowiejko
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Polscy artyści pozostawili trwałe ślady w kulturze muzycznej Petersburga XIX wieku. Przyjeżdżali tam chętnie
i często, z nadzieją na sukces artystyczny i powodzenie
finansowe, a także nowy impuls do dalszej kariery. Wielu
z nich zrealizowało swe plany i odniosło sukces. Udało
im się przebić do świadomości szerokiej publiczności. Nie
było to łatwym zadaniem w mieście takim jak Petersburg, gdzie oferta koncertowa była nadzwyczaj bogata
i różnorodna. Salony muzyczne, sale koncertowe i opera
tętniły życiem, przyjeżdżało wielu artystów z zagranicy,
koncerty były na najwyższym poziomie. W tej barwnej
panoramie petersburskiego życia muzycznego zaznaczyły
się wyraźnie polskie ślady i warto za nimi podążyć, aby
lepiej poznać samych artystów i ich epokę.
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Polacy w życiu
naukowym
i technicznym
Petersburga

Zbigniew Opacki

Polacy w życiu naukowym
i technicznym Petersburga

Petersburg jest miastem symbolicznym w historii Rosji,
znamionuje jej nowoczesną emanację, jest wyrazem
zarówno otwarcia się na Europę, jak i miejsca w systemie europejskim. Dla Rosjan nadbałtycka stolica wyrażała przyspieszenie rozwoju w każdym jego wymiarze:
cywilizacyjnym, społecznym i kulturalnym oraz terytorialno-politycznym. Symbolizowała nową, dynamiczną
i modernizującą się, powiązaną z Zachodem Rosję. Dla
narodów ujarzmionych, w tym polskiego, wielkie i nowoczesne miasto nad Newą zawierało złożony przekaz ideowy: od stolicy imperialnego państwa zaborczego po
potężny kulturalny i naukowy ośrodek Europy Wschodniej. W przestrzeni między tymi dwiema kategoriami jest
zawarty status polskich odniesień Petersburga.
Należy przy tym zwrócić uwagę na ich wzajemne
uwarunkowanie. Likwidacja Rzeczypospolitej Obojga
Narodów i włączenie w skład Imperium jego największej
części stanowiło zasadniczą przesłankę istnienia licznej

społeczności polskiej w jego stolicy. Innymi słowy, polski
epizod Petersburga powiązany jest z jego rolą jako centrum
imperialnej Rosji i likwidacją polsko-litewskiego państwa.
Z chwilą gdy w wyniku zaistnienia korzystnej koniunktury
geopolitycznej doszło do odrodzenia państwowości polskiej, zasadność istnienia polskiej społeczności nad Newą,
w dotychczasowym wymiarze ilościowym i strukturze
społecznej, straciła rację bytu.
Znaczenie petersburskiego ośrodka naukowego dla
nauki polskiej i rosyjskiej jest w dużym stopniu podobne,
aczkolwiek w polskiej świadomości społecznej nie w pełni
znajduje potwierdzenie. Nie wdając się w tym momencie w rozważania nad mechanizmami kształtowania się
społeczności uczonych nad Newą ani też nie podejmując
próby odpowiedzi na pytanie, czy taka społeczność istniała, a nie była jedynie zbiorem jednostek i grup uczonych
polskiego pochodzenia, rozproszonych w kilkudziesięciu instytucjach naukowo-badawczych i dydaktycznych
Petersburga, należy stwierdzić, że jej rola dla rozwoju
nauki oraz kształcenia kadry naukowej i technicznej
w świecie rosyjskiej nauki istotna, miejscami nadzwyczaj ważka w sytuacji wybitnych osiągnięć naukowych
i rozwiązań konstrukcyjnych, natomiast dla kształtowania
się polskiej nauki i jej kontynuacji w II Rzeczypospolitej
miała znaczenie fundamentalne.
Administracja oświatowa Rosji zainteresowana była
integracją uczonych polskiego pochodzenia ze środowiskiem akademickim. Karier naukowych nie warunkowało
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pochodzenie narodowe. Dostępne były najwyższe stanowiska, funkcje i godności na uczelniach w głębi Imperium,
a także w jego ośrodkach stołecznych. Polityka blokowania
możliwości realizacji karier na ziemiach polskich pod
władaniem rosyjskim, a zarazem ich otwierania w głębi
Imperium powodowała, że Rosja działała jak pompa zasysająca młodzież polską, przyczyniając się do odpływu
najzdolniejszej jej części.
Spojrzenie na zagadnienie funkcjonowania polskich
uczonych w Petersburgu z zarysowanej powyżej perspektywy pozwala nam zrozumieć przyczyny wielkości tej
społeczności i jej znaczenia nie tylko dla nauki rosyjskiej,
lecz przede wszystkim polskiej. W perspektywie rosyjskiej
jej potencjał traktowany był i jest jako integralna część
nauki rosyjskiej, z polskiej natomiast, przy świadomości
ujemnego bilansu dla okresu zaborowego, znaczenie jego
jest wyraźnie niedoszacowane. W wolnej Polsce, szczególnie na nowo tworzonych uniwersytetach i w akademickich
szkołach wyższych, przybyły z Rosji potencjał uczonych,
a w naukach medycznych i technicznych głównie z Petersburga, warunkował często możliwość powstania i funkcjonowania wydziałów powstałych uczelni. Przykładowo
na Politechnice Warszawskiej połowę składu profesury
stanowili wychodźcy z uczelni rosyjskich, w większości
petersburskiego Instytutu Technologicznego.
Z dzisiejszej perspektywy, gdy w warunkach istniejącej wolności przemieszczania się i wyboru dogodnego miejsca życia setki tysięcy Polaków opuściło swoją

ojczyznę i utworzyło liczne ośrodki poza jej granicami,
na zjawisko migracji patrzymy nie tylko z politycznego
punktu widzenia. Czy wobec tego powstanie polskiej państwowości w 1918 roku było jedynym czynnikiem sprawczym powrotnej migracji z Rosji (w tym z Petersburga)
Polaków osiadłych tam nawet od pokoleń? Czy gdyby nie
dekompozycja systemu polityczno-społecznego i podważenie w wyniku procesów rewolucyjnych dotychczasowego
modelu funkcjonowania społeczeństwa i państwa mielibyśmy do czynienia z powrotem nad Wisłę szczególnie
tych, którym w Rosji dobrze się wiodło i którzy z Rosją
(czy konkretnie z Petersburgiem) wiązali szanse realizacji
własnych celów życiowych? Jednoznacznej odpowiedzi nie
mamy, aczkolwiek postawione pytanie będzie niepokoić.
Wykształcone w rosyjskim szkolnictwie wyższym
mechanizmy kreowania kadry naukowej preferowały
najzdolniejszych absolwentów w poszczególnych uczelniach. W potężnym ośrodku petersburskim, dysponującym najliczniejszą grupą szkół wyższych i instytutów,
studiowało z dekady na dekadę coraz więcej młodzieży,
w tym i z ziem byłej Rzeczypospolitej włączonych do Rosji.
Dane szacunkowe liczby studiującej młodzieży polskiej
w uczelniach rosyjskich, w tym i petersburskich, są dalece
niepełne i dość rozbieżne. Świadczą one o słabości dotychczasowych badań, mających charakter wycinkowy i tym
samym uniemożliwiających stworzenie przybliżonego
obrazu zjawiska. Według ustaleń Zygmunta Łukawskiego
we wszystkich uczelniach rosyjskich w latach 1864–1914
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studiowało co najmniej 30 000 Polaków. Natomiast zdaniem Jerzego Róziewicza w samym tylko Petersburgu
w ostatniej dekadzie przed wybuchem pierwszej wojny
światowej studiowało około 3000 Polaków rocznie, a po
jej wybuchu, w związku z napływem masy polskich
uchodźców, w tym i młodzieży, liczba ta zwiększyła się.
Tym samym, gdyby podjąć próbę bardziej precyzyjnych
obliczeń Polaków studiujących jedynie w Petersburgu,
to prawdopodobnie otrzymalibyśmy dla tego ośrodka
wyniki, które Łukawski podaje dla całej Rosji. Tylko ta
jedna kwestia świadczy zarówno o skali zagadnienia, jak
i jego wadze dla nauki polskiej.
Preferowane były studia techniczne, medyczne oraz
prawnicze, ponieważ dawały one szansę na zrobienie
kariery w Imperium. Mniej popularne były studia humanistyczne, gdyż takich szans nie stwarzały, jak również
z powodu ich obciążenia polityką rusyfikacyjną państwa.
Struktura wyboru kierunków studiów rzutowała w dalszej
kolejności na reprezentatywność występowania uczonych
polskiego pochodzenia w poszczególnych instytucjach
naukowych.
W dziedzinie nauk humanistycznych wkład polskich
i polskiego pochodzenia uczonych w rozwój tej dziedziny
nauki związany był z ich aktywnością na Uniwersytecie
Petersburskim. Niewątpliwie galerię wybitnych uczonych
otwiera orientalista Józef Julian Sękowski (1800–1858),
którego zasługi dla rozwoju tej dyscypliny w Rosji są niepodważalne (il. 1). Absolwent Uniwersytetu Wileńskiego,

zatrudniony w Uniwersytecie Petersburskim w 1822 roku
jako profesor i kierownik katedry języków wschodnich:
arabskiego i tureckiego, do chwili przejścia na emeryturę
w 1847 roku (prawa emerytalne na uczelniach rosyjskich
nabywało się wówczas po 25 latach pracy) był jednym
z najwybitniejszych orientalistów swej epoki w Rosji. Autor
kilkuset prac naukowych, członek korespondent Rosyjskiej Akademii Nauk, Królewskiego Towarzystwa Azjatyckiego w Londynie oraz Towarzystwa Przyjaciół Nauk
w Warszawie i Krakowie, przyczynił się do zbudowania
środowiska orientalistycznego w Petersburgu, w znacznej części składającego się z absolwentów Uniwersytetu
Wileńskiego.
Oprócz niego na uniwersytecie w latach trzydziestych i czterdziestych zatrudniono Antoniego Muchlińskiego (1808–1877), Ignacego Pietraszewskiego (1796–1869)
i Michała Nawrockiego (1823–1871). Antoni Muchliński
zastąpił Sękowskiego na stanowisku profesora w katedrze
języków wschodnich i przyczynił się do zrealizowania
wysuniętej przez poprzednika idei utworzenia Wydziału
Języków Wschodnich. Przez dwie kadencje, do przejścia na
emeryturę w 1866 roku, był jego dziekanem. Bez większej
przesady można stwierdzić, że polscy uczeni – absolwenci
Uniwersytetu Wileńskiego – w dużym stopniu tworzyli
orientalistykę rosyjską, a petersburską w szczególności.
Do wymienionych wyżej nazwisk należy bowiem dopisać
nazwiska Aleksandra Chodźki (1804–1891), Augustyna
Żaby (1801–1894) i Józefa Kowalewskiego (1800–1878).
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W XX wieku z Uniwersytetem Petersburskim byli
związani wybitni badacze języków wschodnich, którzy
karierę naukową kontynuowali w II Rzeczypospolitej – arabista Zygmunt Smogorzewski (1884–1931) oraz
Władysław Kotwicz (1872–1944). Kotwicz, specjalista
w zakresie filologii mongolskiej, kałmuckiej i mandżurskiej,
został pierwszym dyrektorem Instytutu Żywych Języków
Wschodnich w Piotrogrodzie, od 1923 roku akademik
Radzieckiej Akademii Nauk i od tegoż roku profesor na
Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie.
Wybitnymi filologami związanymi z Uniwersytetem
Petersburskim, zasłużonymi dla nauki rosyjskiej, polskiej
i światowej, byli Jan Baudouin de Courtenay (1845–1929)
oraz Tadeusz Zieliński (1859–1944). Pierwszy, wybitny
językoznawca, twórca tak zwanej kazańskiej szkoły polskiej lingwistyki, członek rzeczywisty Rosyjskiej Akademii Nauk (1897), profesor Uniwersytetu Petersburskiego
(1900–1918), zaangażowany w życie społeczne polonii
petersburskiej, czynny w życiu politycznym Rosji z chwilą
modernizacji jej systemu ustrojowego w 1905 roku (il. 2).
Wykształcił wielu wybitnych uczonych radzieckich, językoznawców i teoretyków literatury.
Tadeusz Zieliński, jeden z prawdziwych luminarzy
humanistyki petersburskiej, był absolwent Niemieckiego
Gimnazjum w Petersburgu, studiował na uniwersytetach
w Lipsku, a następnie w Monachium i Wiedniu (il. 3). Miał
znakomite przygotowanie filologiczne i historyczne. Na
Uniwersytecie Petersburskim, z którym związany był

w latach 1884–1921, osiągnął pełnię swoich możliwości
twórczych, naukowych, pedagogicznych i popularyzatorskich. Wywarł istotny wpływ na ówczesny odbiór kultury
antycznej, traktując ją jako żywy i aktualny zasób idei
oddziałujących na współczesne społeczeństwo. Obdarzony ogromnym talentem i pracowitością, odcisnął swoje
piętno na nowoczesnym rozumieniu dziedzictwa antycznego, przygotowując samodzielnie i wespół z licznymi
rosyjskimi uczonymi filologami genialne tłumaczenia
z literatury starożytnej Grecji i Rzymu. W swoich zainteresowaniach badawczych wykraczał daleko poza studia językoznawcze i literaturoznawcze, rozwijał badania
w zakresie szeroko rozumianej kultury antycznej, myśli
społecznej, religijnej i ich oddziaływania na kulturę średniowiecza i epoki nowożytnej oraz wpływu na uformowanie współczesnej mentalności europejskiej (il. 4).
Wielka erudycja oraz zdolności pedagogiczne przyczyniły się do popularności Zielińskiego w kręgach młodzieży
akademickiej oraz społeczności inteligencji petersburskiej,
żywo reagujących na jego wykłady publiczne. Studenci
cenili je, o czym świadczyła nie tylko znaczna frekwencja,
lecz także oklaski będące szczególnym wyrazem uznania
dla wykładowcy. Na Uniwersytecie pełnił funkcję dziekana
Wydziału Historyczno-Filologicznego w latach 1906–1908,
był członkiem korespondentem Rosyjskiej Akademii Nauk
(1893) i członkiem honorowym Akademii (1916) na miejsce wakujące po śmierci Henryka Sienkiewicza. Z okazji
obchodzonych w 1909 roku dwudziestopięciolecia pracy
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naukowej w Uniwersytecie Petersburskim Tadeusz Zieliński zaliczony został w poczet doktorów honorowych
Uniwersytetu Moskiewskiego. Do zasług wybitnego uczonego należy zaliczyć wkład w kształcenie kadry naukowej,
w tym jednego z najwybitniejszych rosyjskich uczonych
znawców antyku – profesora Michaiła Rostowcewa.
Środowisko humanistyczne polskich uczonych
w Petersburgu tworzyło dość liczną grupę, z której wyróżnić należy chociażby filologa Jana Łosia (1860–1928), od
początku XX wieku związanego z Uniwersytetem Jagiellońskim (il. 5), czy Stanisława Ptaszyckiego (1853–1933),
także filologa, który oprócz pracy na Uniwersytecie wykładał także w Akademii Duchownej (il. 6–7).
Znaczącym potencjałem zarówno pod względem
liczebnym (około dwunastu profesorów i docentów),
jak i wkładu w naukę rosyjską (niektórzy mieli wybitne
osiągnięcia na miarę światową) byli prawnicy polskiego
pochodzenia pracujący na Uniwersytecie Petersburskim. Znaczna ich część związana była z dwiema katedrami prawa polskiego, jakie istniały na Uniwersytecie
w latach 1841–1861. Byli to Romuald Hube (1803–1890),
Cyprian Zaborowski (1799–1866), Antoni Czajkowski
(1816–1873), Hieronim Krzyżanowski (1829–1875), Stanisław Laguna (1833–1900). Wszyscy z mniejszą czy też
większą intensywnością zajmowali się pracą dydaktyczną
na uczelni, w mniejszym stopniu publikowaniem wyników
badań. Hube zaangażowany był również w prace kodyfikacyjne praw dla Cesarstwa Rosyjskiego oraz Królestwa

Kongresowego, realizowanych przez II Odział Kancelarii
Osobistej Jego Cesarskiej Mości (il. 8). Jego dziełem były
między innymi kodeks karny dla Cesarstwa oraz procedury karnej, wprowadzone w 1846 roku, a w Królestwie
(po odpowiednich modyfikacjach) w 1847.
Spośród polskich uczonych prawników związanych
z Uniwersytetem Petersburskim w pierwszym pięćdziesięcioleciu jego istnienia wymienić należy jeszcze profesora prawa międzynarodowego Ignacego Iwanowskiego
(1807–1886) oraz Włodzimierza Spasowicza (1829–1906).
W świadomości historycznej polskiej i rosyjskiej szczególne miejsce zajmuje Spasowicz z racji swej wielostronnej aktywności na niwie nauk prawniczych, sukcesów
w praktyce adwokackiej, twórczości historyczno-literackiej oraz działalności publicystyczno-politycznej i wydawniczej oraz, co jest nie mniej istotne, przyjaźni z wieloma
wybitnymi twórcami kultury i polityki rosyjskiej, między
innymi filozofem, prawnikiem i historykiem Konstantinem Kawielinem. Zasłużony w każdym z tych obszarów,
pozostawił po sobie znaczący dorobek naukowy, w tym
podręcznik prawa karnego, który za zbyt liberalne intencje został przez władze uczelni zdjęty z listy pomocy
naukowych.
Na przełomie XIX i XX wieku aż do chwili przewrotu
bolszewickiego z Uniwersytetem Petersburskim związanych było pięciu uczonych prawników. Byli to Bronisław
Bouffał (1867–1949), docent prawa rzymskiego, Lubomir Dymsza (1859–1915), docent prawa państwowego,
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Jerzy Fiedorowicz (1888–?), docent prawa handlowego
i cywilnego, Konrad Dynowski (1862–1930) docent prawa
rzymskiego, i najznamienitszy spośród nich, Leon Petrażycki (1867–1931), profesor katedry Encyklopedii Prawa,
czyli ogólnej teorii prawa (il. 9).
Absolwent Uniwersytetu Kijowskiego, a następnie
rosyjskiego seminarium podyplomowego dla studentów
Rosjan przy Uniwersytecie Berlińskim zaliczany jest do
najpopularniejszych wykładowców na wydziale, o charyzmatycznym wpływie na studentów. Koło naukowe studentów zajmujące się filozofią prawa, którego był opiekunem,
liczyło prawie sześciuset studentów. Cieszył sie również
uznaniem i popularnością wśród kadry naukowej, czego
wyrazem był dwukrotny wybór na stanowisko dziekana.
Był jedynym w Petersburgu i jednym z nielicznych wśród
rosyjskiej profesury prawa, który stworzył własną szkołę
filozofii prawa, stając się jednym z głównych postaci nauk
społecznych w ówczesnej Rosji. Walczył o zaszczepienie
w Rosji kultury prawnej, praworządności, pierwszeństwa
prawa przed państwem. Psychologiczne i socjologiczne
podstawy teorii prawa były rozwijane i upowszechniane
w świecie przez jego uczniów i zwolenników, między
innymi Pitirima Sorokina, Georges’a Gurvitscha i Nicholasa Timasheffa w Stanach Zjednoczonych, Jerzego Landego
w Polsce czy też skandynawską szkołę teoretyczno-prawną.
Należy przy tym podkreślić jego zaangażowanie polityczne w ruchu liberalnym w Rosji, przynależność do
partii kadeckiej, członkowstwo w jej władzach centralnych,

wybór do I Dumy Państwowej i podpisanie deklaracji
w Wyborgu. Za podpisanie deklaracji został ukarany
dymisją z funkcji dziekana oraz degradacją w postaci
odebrania katedry i zatrudnieniem na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Dopiero w przededniu wojny został
mianowany profesorem zwyczajnym i powtórnie obrany
dziekanem Wydziału Prawa. Petrażycki w 1921 roku wrócił
do Polski i kontynuował karierę naukową na Uniwersytecie Warszawskim aż do samobójczej śmierci w 1931 roku.
W naukach ścisłych do wybitnych i zasłużonych
uczonych należał Julian Sochocki (1842–1927), profesor
matematyki, wychowawca plejady wybitnych uczonych
matematyków: Jana Ptaszyckiego, Władysława Natansona, Andrzeja Pszenickiego, Leona Staniewicza, Wiktora
Staniewicza.
Oprócz Uniwersytetu i Akademii Nauk w Petersburgu
znajdowało się kilkadziesiąt wyższych uczelni i jednostek
badawczo-rozwojowych. Było to największe w Rosji centrum naukowe z różnych gałęzi wiedzy. Mimo dynamicznego rozwoju szkolnictwa wyższego oraz stanu liczebnego
kadry naukowej, zapotrzebowanie na nią wzrastało szybciej
od możliwości jej wzrostu poprzez awans naukowy. Na
początku XX wieku na uczelniach było nieobsadzonych
około stu pięćdziesięciu katedr profesorskich. W związku
z tym wielu uczonych pracowało na kilku etatach, a Petersburg temu sprzyjał z racji dużej liczby uczelni na stosunkowo małej przestrzeni. Odnosi się to przede wszystkim
do dyscyplin z nauk ścisłych, przyrodniczo-technicznych
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oraz medycznych. Większość z nich stała na bardzo wysokim poziomie nauczania i prowadzonych w nich badań
naukowych, przy tym były to często uczelnie jedyne w kraju.
W założonym w 1828 roku Instytucie Technologicznym wybitnym uczonym i zarazem cieszącym się wielką
popularnością wśród studentów był Hipolit Jewniewicz
(1837–1903), który kierował katedrą mechaniki stosowanej,
a następnie hydrauliki, pełnił zarazem zaszczytną funkcję dziekana Wydziału Mechanicznego. Równocześnie,
o czym wspominałem wyżej, jak wielu innych wykładał
również na innych uczelniach technicznych i wojskowych.
W jego pogrzebie w 1903 roku uczestniczyli studenci
i uczeni polscy i rosyjscy oraz przedstawiciele władz
oświatowych oraz Akademii Nauk. Do równie zasłużonych w tym Instytucie zaliczyć należy Mariana Krosnowskiego (1837–1891), Alfonsa Rzeszotarskiego (1847–1904),
naczelnego metalurga w Zakładach Putiłowskich, Edwarda
Wróblewskiego (1848–1892), Kazimierza Smoleńskiego
(1876–1943) i Antoniego Księżopolskiego (1861–1951).
Istotny wkład wnieśli uczeni polskiego pochodzenia
w zakresie budowy dróg i szlaków kolejowych, mostów,
portów morskich oraz konstruowania taboru kolejowego.
Główną uczelnią prowadząca badania i kształcenie w tym
zakresie był Instytut Inżynierów Komunikacji, założony
w 1809 roku. Od 1830 roku związany był z nim pierwszy
(obok Michaiła Ostrogradskiego) wybitny matematyk, członek i wiceprezes Akademii Wiktor Buniakowski (1804–1889).
Oprócz niego w Instytucie pracowała plejada wybitnych

uczonych i inżynierów, między innymi Stanisław Kierbedź (1810–1899), wykładowca budownictwa i mechaniki
stosowanej, również w innych uczelniach, budowniczy
pierwszego stałego mostu w Petersburgu na Newie (il. 10–11);
Feliks Jasiński (1856–1899), specjalista w zakresie wytrzymałości materiałów, projektant konstrukcji stalowych, członek
Komisji Mostowej w Radzie Inżynierskiej przy Ministerstwie Komunikacji, redaktor czasopisma branżowego
inżynierów komunikacji; Henryk Merczyng (1860–1916),
fizyk, elektrotechnik; Józef Jeśmian (1868–1955), profesor
hydrauliki; Andrzej Pszenicki (1869–1941), profesor w Katedrze Budowy Mostów, budowniczy zwodzonego mostu
Pałacowego (1912–1916; il. 12).
Na wyróżnienie zasługuje środowisko uczonych inżynierów zasłużonych dla budowy i rozwoju trakcji kolejowych
w Rosji, konstrukcji taboru kolejowego, w tym parowozów.
Warto zaznaczyć, że w żadnym innym zaborze, w tym
w autonomicznej Galicji, nie było szans na udział w konstruowaniu taboru. Wchodzący w stadium uprzemysłowienia
kraj oczekiwał od ośrodków naukowych nowoczesnych
rozwiązań konstrukcyjnych, a zarazem rozwijający się przemysł i gospodarka oraz imperialno-geopolityczne wymogi
państwa jako całość stymulowały rozwój trakcji klejowych
i przemysłu budowy taboru kolejowego. Przy niezwykle
rozległym terytorium samo jego powiązanie najważniejszymi, strategicznymi trakcjami kolejowymi stanowiło
gigantyczny wysiłek finansowy, organizacyjny oraz technologiczny. Można powiedzieć, że w sensie historycznym
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była to niepowtarzalna szansa dla pokolenia ówczesnych
uczonych, inżynierów i konstruktorów, szansa znakomicie
wykorzystana również przez plejadę polskich uczonych
z ośrodka petersburskiego.
Jedynie dwie uczelnie wyspecjalizowały się w zakresie
projektowania taboru, obie petersburskie – wspomniany
powyżej Instytut Technologiczny i przede wszystkim
Instytut Inżynierów Komunikacji. Część uczonych miała
doświadczenie zdobyte na stanowiskach inżynieryjno-technicznych i konstruktorskich w zakładach produkcyjnych
i w dalszej kolejności wiązała się z uczelniami technicznymi. Tak było na przykład z Antonim Księżopolskim,
konstruktorem kotłów parowych w Instytucie Technologicznym, czy profesorem Albertem Czeczottem (1873–1955)
z Instytutu Inżynierów Komunikacji, związanym uprzednio
z biurem konstrukcyjnym Zakładów Putiłowskich. Był on
od 1911 roku członkiem Komisji do spraw taboru, trakcji
i warsztatów przy Ministerstwie Komunikacji w Petersburgu; do Polski wrócił w 1923 roku. Konstruktorzy taboru
kolejowego polskiego pochodzenia wprowadzili nowe typy
parowozów, nowe rozwiązania techniczne poprawiające
warunki eksploatacji czy też badania techniczne przed
wdrożeniem do produkcji nowych typów. Do wymienionych wyżej Księżopolskiego i Czeczotta, dopisać należy
profesora Henryka Merczynga, pioniera w zakresie teorii
kolejowej trakcji elektrycznej, inżynierów konstruktorów
nowych typów parowozów: Ludwika Lewickiego, Wacława
Łopuszańskiego oraz Bronisława Małachowskiego.

Nie można pominąć zasług uczonych geologów, związanych z Instytutem Górniczym w Petersburgu: profesora
Karola Bogdanowicza (1864–1947), dyrektora Komitetu
Geologicznego w latach 1914–1917, dziekana Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego, profesora Henryka Czeczotta
(1875–1928), dziekana Wydziału Górniczego od 1917 roku,
czy wcześniej profesora Zygmunta Woysława (1850–1904),
również właściciela biura poszukiwań górniczych, redaktora czasopisma branżowego „Gornyj żurnał”. Wspomnieć
należy także uczonych związanych z Instytutem Leśnym,
profesora Adama Hrebnickiego-Doktorowicza (1858–1941),
kierownika Katedry Sadownictwa w tymże Instytucie,
a przede wszystkim profesora Aleksandra Rudzkiego
(1838–1901), specjalistę od gospodarki zasobami leśnymi,
redaktora Encykłopiedii russkogo sielskogo choziajstwa
i soprikasajuszczichsia s nim nauk (tomy I–V, 1900–1901)
oraz czasopism „Lesnoj Żurnał” (1877–1880) oraz „Sielskoje
choziajstwo i lesowodstwo” (1895–1901).
Petersburg to również kuźnia kadr naukowych z dziedziny medycyny, farmacji i weterynarii. W odróżnieniu
od innych ośrodków akademickich, gdzie kształcenie
w zakresie medycyny odbywało się na wydziałach lekarskich uniwersytetów, w stolicy Imperium istniała odrębna
uczelnia medyczna – założona w 1798 roku Akademia
Medyko-Chirurgiczna, następnie przekształcona w wojskową uczelnię medyczną. Polskie środowisko naukowe
medyków wywodziło się głównie z tej uczelni, aczkolwiek zasilane było również absolwentami z pozostałych
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ośrodków akademickich Rosji. Szacuje się, że przez Petersburg przewinęło się 47 uczonych medyków, profesorów
i docentów, specjalistów różnych zakresów medycyny
i farmacji, zatrudnionych także w innych wyspecjalizowanych instytutach medycznych, które powstały w stolicy pod koniec wieku XIX, takich jak Cesarski Instytut
Medycyny Doświadczalnej, Instytut Medyczny dla Kobiet,
Instytut Kliniczny dla Lekarzy im. Wielkiej Księżnej
Heleny Pawłowny.
Niewątpliwie największy wpływ specjaliści polskiego
pochodzenia wywarli na ukształtowanie silnego ośrodka
badawczego oraz klinicznego w zakresie psychiatrii
i chorób psychicznych. Wymienić tu należy Józefa Mianowskiego (1804–1879), profesora zwyczajnego terapii
szpitalnej i chorób psychicznych w Akademii MedykoChirurgicznej, następnie profesora Jana Balińskiego
(1827–1902), założyciela i kierownika katedry nerwowo
i umysłowo chorych (il. 13), jego ucznia Jana Lucjana Mierzejewskiego (1838–1908), wybitnego uczonego, członka
wielu europejskich towarzystw naukowych, organizatora
dyscypliny naukowej w Rosji, założyciela i redaktora czasopisma naukowego poświęconego psychiatrii klinicznej
i sądowej. Wykształcił on między innymi Włodzimierza
Biechtierowa, znakomitość uczonych rosyjskich, i kilku
polskich uczonych. W sumie specjalistów polskiego
pochodzenia w zakresie psychiatrii był dość liczny zastęp
uczonych, z których część współtworzyła polską psychiatrię na uczelniach II Rzeczypospolitej.

Znakomitością był kierownik oddziału chemicznego
Instytutu Medycyny Doświadczalnej, profesor Marceli
Nencki (1847–1901; il. 14), jego współpracownik – profesor Jan Zaleski (1869–1932) czy w Wojskowej Akademii
Medycznej Stanisław Przybytek (1852–1927), profesor farmakognozji i chemii farmaceutycznej. Zasłużoną sławą
cieszył się wybitny oftalmolog, specjalista w zakresie fizjologii i patologii wzroku, wykładowca wspomnianej akademii, profesor Kazimierz Noiszewski (1859–1930). Listę
można uzupełnić między innymi o uczonych: braci Zenona
(1871–1948) i Witolda (1874–1966) Orłowskich, specjalistów
w zakresie chorób wewnętrznych, czy chirurga Józefa Ziemackiego (1865–1925), współorganizatora Uniwersytetu
Stefana Batorego w Wilnie. Na podkreślenie zasługuje fakt,
że środowisko uczonych lekarzy, przyrodników było bardzo aktywne wśród Polonii petersburskiej. Bardzo szybko,
jak tylko pojawiły się możliwości prawne, zorganizowało
najpierw Koło Lekarzy Polaków (1901), później Związek
Polskich Lekarzy i Przyrodników (1907). Następni byli
prawnicy, którzy w 1907 roku skupili się w Kole Adwokatów.
W roku 1914 powstały dwie inne organizacje jednoczące
jurystów – Stowarzyszenie Prawników-Polaków w Petersburgu i Polskie Towarzystwo Prawników i Ekonomistów.
Na samym końcu, dopiero w roku 1916, powstało Polskie
Towarzystwo Miłośników Historii i Literatury.
Zarysowany obraz środowiska polskich uczonych
w Petersburgu oraz ich wkładu do nauki rosyjskiej sygnalizuje jedynie obszary, na których odcisnęli swoje piętno.
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Obszerność zagadnienia wymuszająca skondensowaną
formę jego prezentacji nie sprzyja pełniejszej egzemplifikacji dokonań w przyjętych przez redakcję ramach. Tym
niemniej wszystko, co zostało powyżej powiedziane, jest
niepodważalnym dowodem niekwestionowanego, poważnego wkładu uczonych Polaków i polskiego pochodzenia w rozwój i dorobek nauki rosyjskiej i kultywowanej
w Petersburgu.
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Polacy w życiu wojskowym
Petersburga (od XVIII do XX w.)

Petersburg – jedno z największych miast Cesarstwa Rosyjskiego, siedziba dworu, władz centralnych oraz wszelkich
instytucji kierowniczych i kontrolnych państwa. Przez
wiele lat był dla mieszkańców cesarstwa miejscem rozpoczęcia i rozwoju, niekiedy błyskotliwej, kariery.
Liczba Polaków w Petersburgu stale rosła. Na
początku XIX wieku szacowano, że w mieście mogło
przebywać około 1200 Polaków. Pod koniec pierwszej
połowy stulecia liczba ta miała wzrosnąć do 20 000 osób.
W późniejszym okresie liczebność Polaków spadła do
około 11 000, jednak później stopniowo wzrastała do około
31 000 (1897), a w końcu do 60 000 osób (1907). W tym
czasie stanowili oni większość (aż 66%) katolików mieszkających w Petersburgu. Najliczniejszą grupą zawodową
wśród Polaków byli wojskowi. Z 30 000 w Petersburgu
(1897), było ich 5683, jednak tylko 286 z nich miało rodziny.
Jednymi z głównych elementów związanych z władzą
i uważanych za jej podporę były armia i flota. W mieście

znajdowały się główne ośrodki decyzyjne obu tych resortów oraz wiele instytucji, takich jak ministerstwa, zarządy
i sztaby różnego szczebla, uczelnie oraz jednostki wojskowe. Te rozbudowane struktury miały liczną obsadę
kadrową, która składała się z oficerów i osób cywilnych
mających rangi urzędnicze.
Przez wiele lat struktura instytucji resortu wojny
ulegała zmianom, które miały dostosować ją do zmieniającej się rzeczywistości. W każdym resorcie za sprawy
operacyjne odpowiadał sztab generalny, a za poszczególne
rodzaje wojsk, na przykład inżynieryjne, artyleryjskie,
medyczne, wymiaru sprawiedliwości itp., odpowiedzialne
były zarządy specjalistyczne.
Z wojsk lądowych w Petersburgu stacjonowały głównie oddziały gwardii i sporadycznie pułki liniowe. Niekiedy jednostki te zmieniały się, jak w przypadku pułków
wchodzących w skład 3. Dywizji Piechoty Gwardii. Liczebność Petersburskiego Okręgu Wojskowego w roku 1911
wynosiła 5138 oficerów (w tym 147 generałów), 132 004
szeregowych i 7252 podoficerów. Jednostki wchodzące
w jego skład tworzyły wyższe związki taktyczne (trzy
korpusy armijne i część korpusu gwardii), które stacjonowały na dużym terenie, bo obejmującym Petersburg,
Nowogród Wielki, Psków, Rewel, Archangielsk i Finlandię.
Można założyć, że liczba Polaków służących w armii
rosyjskiej i stacjonujących w Petersburgu nie była duża.
Miała za to duży ciężar jakościowy, co było związane
z obecnością w mieście władz wojskowych najwyższego
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szczebla, wieloma szkołami wojskowymi i pułkami gwardii.
System rosyjskiego szkolnictwa wojskowego był,
podobnie jak w innych państwach europejskich, kilkustopniowy. W Petersburgu znajdowały się szkoły wszystkich
szczebli. Początkowo były to korpusy kadetów, kształcące
na potrzeby armii i floty. Szkoły te trwały około ośmiu lat
(dwa lata klas przygotowawczych, cztery lata gimnazjum
i dwa lata klas specjalnych). Osoby, które ukończyły pełny
kurs nauki w tych szkołach, otrzymywały pierwszy stopień
oficerski. Uzyskanie wyższego wykształcenia wojskowego
umożliwiało ukończenie akademii wojskowej, których
w pierwszej połowie XIX wieku było trzy: Cesarska Sztabu
Generalnego, Inżynierii i Artylerii.
W pierwszej połowie XIX wieku w Petersburgu istniały następujące szkoły wojskowe: Korpus Paziów, 1. i 2.
Korpus Kadetów, Cesarski Sierocy Korpus Kadetów oraz
Pułk Szlachecki ze szwadronem kawalerii, co dawało
4606 wychowanków szkół wojskowych (dane na koniec
panowania Aleksandra I). Morski Korpus Kadetów liczył
około 700 osób. Łącznie w mieście mogło być około 5300
słuchaczy szkół wojskowych. Doliczając do podanej liczby
jeszcze słuchaczy akademii wojskowych, otrzymujemy
około 5500 osób.
W połowie XIX wieku, po śmierci Mikołaja I i objęciu tronu przez Aleksandra II, w Rosji zachodził proces
reformowania państwa, który nie ominął i sił zbrojnych.
Przegrana wojna krymska uświadomiła wiele nowych
wyzwań w zakresie prowadzenia walki. Rozwój techniki

doprowadził do rozwinięcia wielu rodzajów broni oraz
do powstania specjalistycznych szkół wojskowych, kształcących kadry dla wszystkich rodzajów wojsk. System
kształcenia podzielono na cztery, a od lat dziewięćdziesiątych XIX wieku na pięć rodzajów – akademie (dawały
wyższe wykształcenie wojskowe, a ich absolwenci byli
przewidywani do zajęcia najwyższych stanowisk w armii),
specjalistyczne uczelnie wojskowe kształcące oficerów dla
wszystkich rodzajów wojsk oraz Korpusu Topografów
(ich absolwenci otrzymywali pierwsze stopnie oficerskie), korpusy kadetów (średnie szkoły wojskowe analogiczne do gimnazjów), szkoły specjalne Zarządu Artylerii
(techniczna, pirotechniczna, uzbrojenia). Dodatkowo
stworzono szkoły dla oficerów: strzelecką, kawaleryjską,
artyleryjską i elektrotechniczną.
Do wspomnianych wyżej uczelni wojskowych dodano
nowoutworzone, na przykład Akademię Intendentury.
Na prawach uczelni wyższej działał także Kurs Języków
Wschodnich przy szkole Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ministerstwu Wojny podlegała również Cesarska
Akademia Medyko-Chirurgiczna, kształcąca lekarzy,
w tym także na potrzeby armii. Absolwenci tej uczelni
nie mieli jednak rang oficerskich, lecz urzędnicze.
W drugiej połowie XIX i na początku XX wieku
w Petersburgu było dwadzieścia osiem szkół wojskowych
różnych typów. Były to:
1. siedem akademii: Cesarska Nikołajewska Akademia
Wojskowa (Sztabu Generalnego), Michajłowska Akademia
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Artyleryjska, Nikołajewska Akademia Inżynieryjna, Aleksandrowska Wojskowa Akademia Prawnicza, Akademia
Intendentury (od 1911), Akademia Medyko-Chirurgiczna,
Nikołajewska Akademia Morska;
2. dziesięć wyższych szkół wojskowych: Korpus
Paziów, Michajłowska Szkoła Artyleryjska, Konstantynowska Szkoła Artyleryjska (dawniej 2. Konstantynowska
Szkoła Wojskowa), Nikołajewska Szkoła Inżynieryjna
(połączona z akademią), 1. Pawłowska Szkoła Wojskowa,
Petersburska Szkoła Wojskowa (dawniej szkoła junkrów),
Nikołajewska Szkoła Kawaleryjska, Szkoła Topografów
Wojskowych, Korpus Morski, Morska Szkoła Inżynieryjna
Cesarza Mikołaja I;
3. cztery korpusy kadetów: młodsze klasy Korpusu
Paziów, 1. Korpus Kadetów, 2. Korpus Kadetów, Korpus
Kadetów Cesarza Aleksandra II, Nikołajewski Korpus
Kadetów, młodsze klasy Morskiego Korpusu Kadetów;
4. siedem szkół dokształcających: kursy pedagogiczne
do przygotowania oficerów wychowawców w korpusach
kadetów, główna szkoła gimnastyki i fechtunku, oficerska szkoła strzelecka (Oranienbaum), oficerska szkoła
kawaleryjska, oficerska szkoła artyleryjska (Carskie Sioło),
techniczna szkoła artyleryjska, pirotechniczna szkoła
artyleryjska itp.
Przez cały XIX wiek Polacy pobierali nauki w petersburskich szkołach wojskowych różnych typów. Kierujące nimi motywy były różne, można jednak wśród nich
wyróżnić kilka głównych:

1. ekonomiczny – pozwalała zdobyć wykształcenie na
koszt państwa i zapewnić źródło utrzymania; znacząco
odciążała budżet rodzinny;
2. wymuszony obowiązującymi przepisami – jeden
syn z każdej szlacheckiej rodziny musiał służyć w armii
lub administracji rządowej;
3. patriotyczny – wstąpienie do rosyjskiej szkoły wojskowej tłumaczono chęcią służenia w przyszłości wolnej
ojczyźnie (o tego rodzaju motywach wyboru wiadomo
z pamiętników).
Spotykane było wstępowanie do rosyjskich szkół
wojskowych osób spokrewnionych ze sobą, braci czy
kuzynów. Można odnaleźć także przypadki, gdy w tych
samych szkołach uczyli się przedstawiciele kolejnych pokoleń polskich rodzin. Przykładem braci, którzy ukończyli
szkoły wojskowe w Petersburgu, mogą być Czesław, Józef
i Konstanty Dowbor-Muśniccy czy Witold i Piotr Koreywo.
Stosunek do Polaków pobierających nauki w szkołach
wojskowych był wśród ich rodaków raczej niechętny. Tolerowano naukę w korpusie kadetów, dostrzegając w tym
korzyści ekonomiczne, polegające na odciążeniu budżetu
domowego. Osoby, które ukończyły którąś z wyższych
szkół wojskowych i otrzymały stopień oficerski, znajdowały już mniej zrozumienia wśród swych pobratymców.
Jednak i te przypadki starano się usprawiedliwiać, tłumacząc je koniecznością życiową.
Polacy w rosyjskich szkołach wojskowych zaczęli
pojawiać się od końca XVIII wieku. W petersburskim
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Korpusie Kadetów w tym czasie pobierali nauki między
innymi książęta Ksawery i Hieronim Druccy-Lubeccy.
W późniejszych latach liczba Polaków w szkołach wojskowych wszystkich typów nie była zbyt duża. Zwiększyła się dopiero w połowie XIX wieku, co było związane
z obowiązującymi przepisami oraz rozbudową systemu
szkolnictwa wojskowego. Do początków XIX stulecia liczba
Polaków we wspomnianych szkołach nie przekroczyła
jednak dozwolonych dla katolików 20% stanu osobowego.
Początkowo Polacy mogli wstępować do rosyjskich
szkół wojskowych bez większych problemów. Zmieniło się
to po upadku powstania styczniowego. Wśród oficerów,
którzy przyłączyli się do powstańców, było wielu absolwentów akademii wojskowych, między innymi Michał
Heidenreich, Zygmunt Padlewski, Edmund Różycki,
Zygmunt Sierakowski, Jan Stella-Sawicki, Ferdynand
Warawski i Ludwik Zwierzdowski. W konsekwencji wprowadzono wiele ograniczeń obejmujących katolików, często
utożsamianych z Polakami. Dotyczyło to dostępności
do poszczególnych szkół, zwłaszcza zaś akademii wojskowych. Wprowadzono normy ilościowe ograniczające
liczbę katolików przyjmowanych do szkół wojskowych.
Ten „katolicki wakat” stanu osobowego jednostki lub
instytucji wojskowej, w tym także szkół. W akademiach
wojskowych normy te były ostrzejsze: katolików nie przyjmowano do Akademii Sztabu Generalnego i do Akademii
Prawnej (od 1888), natomiast do Akademii Inżynieryjnej
i Artyleryjskiej przyjmowano jedną osobę na rok.

W początkowym okresie w rosyjskich akademiach
wojskowych studiowała niewielka liczba Polaków. Można
ich odnaleźć wśród absolwentów od początków istnienia
tych uczelni (np. Artur Niepokojczycki – 1834, Ludwik
Sztyrmer – 1836). Ich liczba zwiększyła się pod koniec lat
pięćdziesiątych XIX wieku, co szczególnie było widoczne
w Akademii Sztabu Generalnego i Akademii Inżynieryjnej.
W kilku przypadkach byli nawet prymusami tych uczelni,
jak np. Aleksander Babiański czy Kazimierz Lewicki. Po
upadku powstania styczniowego liczba Polaków w akademiach zmalała, co było związane ze wspomnianymi
już ograniczeniami prawnymi. Jednak nawet w tych
niesprzyjających okolicznościach pewna liczba Polaków
ukończyła rosyjskie akademie wojskowe. Wśród nich
byli między innymi Józef Dowbor-Muśnicki, Eugeniusz
de Henning-Michaelis, Wacław Suchodolski, Edmund
Świdziński (Akademia Sztabu Generalnego), Jan Jacyna,
Antoni Kaczyński (Michajłowska Akademia Artyleryjska),
Kazimierz Dubicki, Wojciech Falewicz, Wiktor Gawroński,
Włodzimierz i Edward Kolankowscy, Julian Laudański,
Bronisław Świdziński, Ludomir Świętorzecki, Józef Wojewódzki (Nikołajewska Akademia Inżynieryjna), Aleksander Babiański, Konstanty Dowbor-Muśnicki, Piotr i Witold
Koreywo, Modest Romiszewski, Jan Roszkowski (Akademia Prawna).
Obowiązujące ograniczenia prawne w dostępie Polaków do uzyskania wyższego wykształcenia wojskowego
starano się niekiedy obejść. Jednym ze sposobów była
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zmiana wyznania z katolickiego na inne chrześcijańskie.
Zrobili tak bracia Konstanty i Józef Dowbor-Muśniccy,
którzy dokonali konwersji na protestantyzm, ale w niepodległej Polsce obaj deklarowali się ponownie jako katolicy.
W szkołach wojskowych Polacy przeważnie starali się
trzymać w grupie. Kontakty z kolegami Rosjanami utrzymywali dobre, choć niekiedy zdarzały się przypadki nieporozumień, o czym wspominał Józef Dowbor-Muśnicki:
„W korpusie było nas trzech Polaków; ja byłem w starszych klasach. Większość przełożonych patrzyła na mnie
z nieufnością, mimo że w naukach innym przodowałem.
Wszystko ma jednak swój koniec, więc i prześladowania
moje skończyły się po rzetelnej bójce z kolegami, powstałej
z powodu tego, że mnie któryś przezwał «palaczyszką».
Po walce tej zdobyłem równouprawnienie…”1.
Polacy kończący szkoły wojskowe w Petersburgu trafiali często do jednostek w odległych rejonach cesarstwa.
Absolwenci z bardzo dobrymi lokatami końcowymi mogli
wybrać miejsce służby. Najatrakcyjniejsze były pułki gwardii rozlokowane w dużych miastach, umożliwiło to pewnej
liczbie Polaków służbę także w tych elitarnych pułkach.
W marynarce wojennej Polaków było zdecydowanie
mniej niż w wojskach lądowych. Powodem była mniejsza
popularność tego typu służby wojskowej oraz niższa liczba
szkół kształcących na potrzeby floty. Przyjęcia do korpusu
morskiego odbywały się na podobnej zasadzie jak do
innych szkół wojskowych, jednak wymagania stawiane
kandydatom na oficerów marynarki wojennej były wyższe
Mariusz Kulik

niż dla wojsk lądowych. Jak w innych szkołach wojskowych,
tak i w korpusie morskim prawie zawsze znajdowało się
kilku Polaków chcących zostać marynarzami. Jednak było
to przeważnie po kilka osób na roku.
Polacy i osoby polskiego pochodzenia w 1910 roku
mogli stanowić pewną, niezbyt wysoką liczbę korpusu
oficerskiego. W armii lądowej wśród 1493 generałów czynnych zawodowo można odnaleźć pięćdziesięciu sześciu
katolików. Z tej grupy czternastu służyło w Petersburskim
Okręgu Wojskowym, z czego zdecydowana większość
w Petersburgu. Generałami katolikami niemającymi polskiego pochodzenia byli Paweł Benkendorf, książę Ludwik
Napoleon, Konstantin von Wolf i Oskar Wendorf. Do
grona Polaków można dołączyć kilka osób innych wyznań,
jak protestanckiego (Henryk Rylke, Aleksander Skierski),
prawosławnego czy muzułmańskiego (Józef Jakubowski).
Wśród oficerów starszych było 20 pułkowników, 15 podpułkowników katolików, a wśród młodszych – trzech
kapitanów gwardii i 52 kapitanów piechoty2.
Wśród oficerów wyższych rang (generał, pułkownik
i podpułkownik) jest widoczna przewaga osób mających
wyższe wykształcenie wojskowe, głównie inżynieryjne –
aż dziewięć osób. Zajmowały one wysokie stanowiska
służbowe. Szefem topografów Petersburga i Finlandii
był generał Edward Kowerski, w Głównym Zarządzie
Inżynierii Wojskowej służył generał Bronisław Świdziński,
prezesem sądu Petersburskiego Okręgu Wojskowego był
generał Witold Koreywo, w generalnym inspektoracie
Polacy w życiu wojskowym Petersburga (od XVIII do XX w.)
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2 . Obliczenia własne na podstawie: Список генералам по
старшинству. Составлен
по 1-е января 1910 года,
Петербург 1910; Список
полковникам по старшинству.
Составлен по 1-е марта
1910 года, Петербург 1910;
Список подполковникам по
старшинству. Составлен по
1-е марта 1909 года, Петербург
1909; Список капитанам по
старшинству. Составлен
по 1-е сентября 1910 года,
Петербург 1910; Список
капитанам армейской пехоты
по старшинству. Составлен
по 1-е ноября 1910 года,
Петербург 1911; Список
ротмистрам армейской
кавалерии по старшинству.
Составлен по 1-е сентября
1910 года, Петербург 1910.
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kawalerii służył generał Michał Zdrojewski, a w Sztabie
Generalnym Aleksander Skierski. Naczelnikami odcinków inżynieryjnych byli Stanisław Rudnicki i Wojciech
Falewicz. Wykładowcami wyższych uczelni wojskowych
byli Cezar Cui i Ludomir Świętorzecki. Widoczne jest, że
nieliczni Polacy zajmowali wysokie stanowiska służbowe,
jednak nie zajmowali ich w instytucjach o znaczeniu
strategicznym, szczególnie w sztabach różnego szczebla.
W armii rosyjskiej Polacy zajmowali stanowiska służbowe głównie niższego szczebla, co widoczne było także
w Petersburgu. Z racji specyfiki petersburskiego garnizonu
(obecność wojsk gwardii i wielu instytucji wojskowych)
wielu z nich służyło w zarządach specjalistycznych, na
przykład inżynieryjnym, artyleryjskim, szkolnictwa i wojskowym wymiarze sprawiedliwości. Niekiedy zajmowali
w nich wysokie stanowiska, jak w sądownictwie wojskowym: Aleksander Babiański – sędzia w najwyższym
Sądzie Wojskowym, Henryk Rylke – Naczelny Prokurator Wojskowy, Witold Koreywo – prokurator, a potem
sędzia wojskowy. W zarządzie inżynieryjnym wymienieni
wcześniej Wojciech Falewicz i Stanisław Rudnicki. Wielu
Polaków wykładało w wyższych uczelniach wojskowych
i cywilnych Petersburga. W Akademii Sztabu Generalnego: Kazimierz Lewicki (taktyka, a później historii sztuki
wojennej, 1860–1880), Mikołaj Glinojecki (statystyka
wojskowa, 1857–1864), Stanisław Rechniewski (geodezja,
topografia, 1858–1879), Józef Gałęzowski (to samo, 1863),
Edward Kowerski (geodezja). W Nikołajewskiej Szkole

Inżynieryjnej: Adam Jocher (od 1856), w akademii inżynieryjnej – Władysław Karłowicz, w korpusie morskim
między innymi Jan Jacyna (matematyka i artyleria),
w Instytucie Technologicznym generał Henryk Wojnicki (technika ogrzewania i wentylacji) i generał Edward
Kowerski (geodezja), w Szkole Inżynieryjnej, Instytucie
Górniczym i Uniwersytecie Petersburskim kilkanaście
lat wykładał Stanisław Kierbedź.
Na przełomie XVIII i XIX wieku Polaków w mundurach rosyjskich nie było zbyt wielu. Wśród najbardziej
znanych osób mających rangi generalskie byli książęta
Adam Jerzy i Konstanty Czartoryscy oraz Adam Ożarowski. Wszyscy przebywali w kręgach cara Aleksandra I.
W XIX wieku grupa Polaków służyła w oddziałach
rosyjskiej gwardii w Petersburgu. Była to służba atrakcyjna dla młodych oficerów, ponieważ pułki te stacjonowały przeważnie na terenie miasta, co pozwalało na
udział w życiu metropolii. Oficerowie byli zapraszani na
bale, także w Pałacu Zimowym. Prowadzili bogate życie
towarzyskie i kulturalne. Mundur gwardzisty otwierał
wiele drzwi i duże możliwości. Oficerowie stołecznego
garnizonu mogli uczestniczyć w wykładach jednej z wyższych uczelni stolicy.
W oddziałach gwardii Polacy nie stanowili licznej grupy. Służyli oni przede wszystkim w oddziałach
stacjonujących w Królestwie Polskim. Jednak w Petersburgu można ich odnaleźć we wszystkich prawie pułkach
gwardii – moskiewskim, siemionowskim, izmaiłowskim
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czy kawalergardów. Byli to między innymi Oktawiusz
Augustynowicz, hrabia Juliusz de Broël-Plater, Michał
Chrapowicki, Konstanty Dowbor-Muśnicki, Włodzimierz Jezierski, Konstanty Komar, Daniel Konarzewski,
Witold i Piotr Koreywo, Mikołaj Radziwiłł, Roman Sanguszko, Wiktor Staszeński, Władysław Szalewicz, Artur
Szydłowski, Mieczysław Tarczyński, Józef Tyszkiewicz,
Wiktor Pogorzelski, Zygmunt Wielopolski (syn Aleksandra), Tomasz Zamoyski (ordynat) i Antoni Złotnicki.
W XIX wieku w siemionowskim pułku gwardii służyło
jednocześnie kilkunastu oficerów Polaków. W 1820 roku
na 110 oficerów pułku było 20 Polaków (18,2%), w stosunku
do początków pułku (jeszcze pod Moskwą w 1698 roku,
gdzie Polaków było 11%). W późniejszym czasie było 12
Polaków (13,5%), a w 1905 roku wśród 85 oficerów pułku
było ich 10 (11,8%). Wspomniany pułk w 1905 roku był
skierowany do Moskwy w celu tłumienia wystąpień
rewolucyjnych, co spowodowało niechętne nastawienie
społeczeństwa do tej jednostki. Uważano, że służą tam
zwolennicy cara i samodzierżawia o konserwatywnych
poglądach. Co ciekawe, szeregowi w tym pułku mieli
się w dużej mierze składać z Polaków pochodzących
z Kongresówki.
W oddziałach gwardii oficerowie polskiego pochodzenia tylko sporadycznie zajęli wysokie stanowiska
służbowe. Nierzadko byli to potomkowie rodzin arystokratycznych i szlacheckich, a ich służba często trwała kilka
lat, do uzyskania niższych rang oficerskich (porucznik,

sztabskapitan). W petersburskim garnizonie tylko jeden
z nich osiągnął wyższe stanowisko dowódcze. Był to generał piechoty Lucjan Lubowicki, który służbę w Petersburgu
rozpoczął w 1857 roku w izmaiłowskim pułku gwardii.
Z czasem przeniesiono go do sztabu gwardii, następnie na stanowisko dowódcy pułku grenadierów gwardii
(1877–1888), a po kilku latach został dowódcą 2. Dywizji
Piechoty Gwardii (1895–1897).
We flocie w tym okresie tak jak poprzednio służyło
mniej Polaków niż w armii lądowej. Według szacunkowych danych można stwierdzić, że mogło to być około 6%,
lecz i tu niektórzy z nich zajmowali stanowiska znaczące.
Jednym z bardziej znanych był admirał Henryk Cywiński – zastępca głównego inspektora działu torpedowego
w Morskim Komitecie Technicznym (1893), generał Jan
Jacyna – członek Zarządu Fabryk Amunicji (1901–1917).
Polacy, którzy osiągnęli wysokie rangi wojskowe
i urzędnicze, z czasem wchodzili w skład rosyjskiej Rady
Państwa, jak na przykład Lucjan Lubowicki (1905–1907).
Z czasem, w wyniku przemian zachodzących w Rosji,
weszli także w skład Dumy – Aleksander Babiański i Bolesław Jałowiecki, Aleksander Tyszkiewicz i Kazimierz Zawisza. Byli to już jednak oficerowie emerytowani lub rezerwy.
Dość liczna grupa Polaków odwiedzała Petersburg
służbowo, nie pozostając jednak w nim na dłuższy okres.
Do grupy tej należeli oficerowie awansowani osobiście
przez cara na stopnie generalskie. Wszyscy generałowie, którzy służbowo przyjeżdżali do Petersburga, także
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musieli się przedstawić (zameldować) carowi. Służbowo
przyjeżdżali również oficerowie po wypełnieniu misji
specjalnych w odległych regionach, jak Bronisław Grąbczewski czy Jan Witkiewicz. Krótkotrwale w Petersburgu
przebywali polscy generałowie lojalni wobec cara po
wybuchu powstania listopadowego – Wincenty Krasiński
i Aleksander Rożniecki.
Wielu Polaków w Petersburgu osiągnęło wysokie rangi
wojskowe, w tym generalskie. Wśród nich byli wspominani
wcześniej Aleksander Babiański, Leon Giecewicz, Stanisław Kierbedź, Witold i Piotr Koreywo, Edward Kowerski,
Apolinary Krassowski, Lucjan Lubowicki, Adam Rzewuski,
Ludwik Sztyrmer, Ludomir Świętorzecki i wielu innych.
Nietypowe jak na Polaka w Rosji stanowisko zajmował
generał Adam Rzewuski, który w latach czterdziestych
XIX wieku był gubernatorem wojskowym IV dzielnicy
w Petersburgu. Jednego z oficerów Polaków w Petersburgu – Jana Jacynę, spotkał także zaszczyt uczenia dzieci
wielkiego księcia Włodzimierza.
Niektórzy Polacy w rosyjskich mundurach, prócz
służby wojskowej, byli czynni także na niwie sztuk pięknych. Wśród nich można odnaleźć literata – Ludwika
Sztyrmera (przy okazji pracował w Komitecie Cenzury)
czy kompozytora Cezarego Cui, ucznia Stanisława
Moniuszki, który wchodził w skład tak zwanej Potężnej
Gromadki. W tym miejscu warto też przypomnieć, że
w latach 1911–1914 studentem Nikołajewskiej Akademii
Inżynieryjnej był przyszły twórca polskiej awangardy

konstruktywistycznej Władysław Strzemiński, a Stanisław Ignacy Witkiewicz, jeden z najważniejszych polskich
artystów, teoretyków sztuki i pisarzy dwudziestolecia
międzywojennego, w 1915 roku służył w Lejb-Gwardyjskim
Pułku Pawłowskim (il. 8) .
Zdaniem niektórych autorów Polacy noszący rosyjski
mundur wojskowy nie afiszowali się ze swym pochodzeniem i trudno było zaliczyć ich do Polonii petersburskiej. Jednak w rzeczywistości wielu z nich brało czynny
udział w jej życiu i działało w katolickich organizacjach
filantropijnych.
Większość Polaków mieszkających w Petersburgu
grupowała się często wokół istniejących kościołów i parafii
katolickich. Było zwyczajem, że wszyscy słuchacze petersburskich uczelni wyznania rzymskokatolickiego bywali
na nabożeństwach w kościele św. Katarzyny, gdzie można
było spotkać wszystkich petersburskich Polaków. Starano
się wówczas nawiązywać nowe znajomości, rozwijać życie
towarzyskie. Wspierano się wzajemnie, a polscy studenci
otrzymywali pomoc materialną. Pewna część słuchaczy
wyższych uczelni, w tym także wojskowych, miała w mieście krewnych, których regularnie odwiedzała. Dzięki
temu kultywowano tradycje rodzinne oraz poszerzano
krąg znajomości. Zaopatrywano się w polskie książki,
tworzono kółka samokształceniowe, szczególnie w drugiej
połowie XIX wieku.
Jak już wspomniałem, wielu Polaków służących
w armii rosyjskiej w Petersburgu działało wśród Polonii
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i wchodziło w skład Towarzystwa Dobroczynności. Jednymi z jego organizatorów byli wówczas generał Adam
Jocher, pułkownik Mikołaj Kolankowski i kapitan Szolkowski. Starali się materialnie wspierać jego działalność,
jak emerytowany generał Oktawiusz Augustynowicz,
który zapisał towarzystwu niebagatelną sumę czterdziestu
siedmiu tysięcy rubli. Generał Jocher w latach 1898–1900
pełnił funkcję prezesa Towarzystwa Dobroczynności,
a w skład komisji rewizyjnej wchodzili także generałowie
Jan Jacyna i Aleksander Babiański. Ten ostatni był syndykiem i prezesem „Ogniska” przy kościele św. Katarzyny
oraz mecenasem pisma „Dziennik Petrogradzki”, które
zacząło ukazywać się w 1909 roku.
W połowie XIX wieku w Petersburgu rozwijały swą
działalność różnorodne stowarzyszenia studenckie, polityczne itp., które także skupiały Polaków. Wśród nich było
założone prawdopodobnie jesienią 1857 roku przez Zygmunta Sierakowskiego – Koło Oficerów Polskich. Działało
ono przy Akademii Sztabu Generalnego, której słuchaczem był wówczas Sierakowski. Po ukończeniu akademii
w 1859 roku przekazał przewodzenie kołu Jarosławowi
Dąbrowskiemu, który czynił to do roku 1861. Początkowo celem koła było samokształcenie, jednak z czasem
zmieniło ono profil na polityczny. W czasie czterech
lat istnienia koła należało do niego około 200 oficerów
armii rosyjskiej różnej narodowości i rang wojskowych.
Członkowie tej organizacji rekrutowali się głównie spośród słuchaczy szkół wojskowych i oficerów stołecznego

garnizonu. Wśród nich było wielu późniejszych dowódców powstania styczniowego, między innymi Michał
Heydenreich, Zygmunt Padlewski, Ludwik Zwierzdowski.
Niestety, wśród byłych członków koła byli też tacy, którzy
powstanie tłumili, jak Włodzimierz Dobrowolski.
Prócz koła oficerskiego zgrupowanego przy Sierakowskim i Dąbrowskim działały także koła przy innych
uczelniach wojskowych – Akademii Inżynieryjnej, Konstantynowskiej Szkole Wojskowej i innych. Należeli do
nich przede wszystkim młodzi oficerowie niższych rang,
w dużej mierze Polacy. Koła te prowadziły, podobnie jak
Koło Oficerów, działalność samokształceniową, która
z czasem przekształciła się w konspirację polityczną.
Mimo ukierunkowania działań na walkę o niepodległość
w różnych kręgach społeczeństwa polskiego (wojskowych
i cywilnych) analizowano dylemat wyboru walki za wolność lub własnej kariery w armii. Wbrew pozorom nie
byli wolni od tego także członkowie Koła Oficerów.
W czasie pierwszej wojny światowej obecność
w Petersburgu Polaków służących w armii rosyjskiej uległa
znacznym zmianom. Liczba osób i zajmowane stanowiska
często zmieniały się zależnie od przebiegu działań wojennych. Wówczas, już w Piotrogrodzie, działały nadal szkoły
wojskowe w przyspieszonym trybie kształcące oficerów,
wśród których byli także Polacy, jak Stanisław Kopański,
który ukończył Michajłowską Szkołę Artylerii.
Po rewolucji lutowej w 1917 roku rozpoczęto tworzenie struktur organizacyjnych mających na celu regulację
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stosunków polsko-rosyjskich. Intensywnie zajęto się
sprawami wojskowymi, co było spowodowane obecnością w armii rosyjskiej kilkusettysięcznej grupy Polaków.
W dniach 7–21 czerwca 1917 roku w Piotrogrodzie odbył
się Ogólny Zjazd Związku Wojskowych Polaków. Celem
związku było zrzeszenie Polaków służących w armii
rosyjskiej. Na zjazd wysłano z różnych oddziałów, także
z Dywizji Strzelców Polskich, delegacje Polaków służących na poszczególnych frontach. Łącznie przybyło 384.
W czasie burzliwych obrad wybrano władze, uchwalono
statut i wydano kilka rezolucji. Na czele związku stał
Naczelny Polski Komitet Wojskowy („Naczpol”), jego
prezesem został chorąży Władysław Raczkiewicz, a przewodniczącym Komisji Wojskowej – generał Jan Jacyna.
Działalność „Naczpola” w Piotrogrodzie trwała z problemami do wybuchu rewolucji październikowej, kiedy
to przeniesiono go do Mińska.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wielu
Polaków, którzy byli oficerami w armii i flocie rosyjskiej,
zasiliło szeregi odrodzonego Wojska Polskiego i Marynarki Wojennej. Przyjmowano przede wszystkim młodszych wiekiem i o wysokich kwalifikacjach zawodowych.
W armii lądowej wielu generałów zajęło wysokie stanowiska służbowe szczebla dowódców brygad i dywizji (np.
Daniel Konarzewski). Najwyższe zajął generał Jan Jacyna,
który był współtwórcą polskiego szkolnictwa wojskowego i szefem Departamentu Szkolnictwa Ministerstwa
Spraw Wojskowych. Piotr Koreywo został wiceprezesem

Najwyższego Sądu Wojskowego. Wyższe stanowiska zajęli
generałowie związani z Petersburgiem tylko w czasie
nauki w szkołach wojskowych – generał Eugeniusz de
Henning-Michaelis był wiceministrem, a generał Józef
Leśniewski ministrem spraw wojskowych, generał Modest
Romiszewski – generalnym inspektorem artylerii przy
Naczelnym Wodzu. W polskiej Marynarce Wojennej aż
72% oficerów pochodziło z marynarki rosyjskiej i w pierwszych latach powojennych wywierali znaczący wpływ na
formowanie się instytucji kierowniczych sił zbrojnych
i procesu szkolenia.
Wielu oficerów Polaków, którzy swą służbę wojskową
rozpoczynali w Rosji i kwalifikacje zawodowe zdobywali w Petersburgu, dużym sentymentem darzyło miasto
swej młodości, czego świadectwa można znaleźć w ich
wspomnieniach.

Mariusz Kulik
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Posłowie z Królestwa Polskiego
w Dumie Państwowej. Z historii
obecności Polaków w życiu
politycznym Rosji i Petersburga

Mimo znacznego wkładu Polaków w rosyjskie ruchy społeczne i rewolucyjne, w naukę i architekturę, w kulturę
i życie religijne rosyjskiej stolicy przed rokiem 1906 ziemie
polskie praktycznie nie miały reprezentantów w najwyższych organach władzy Rosji – w Radzie Państwa, Radzie
Ministrów i Senacie.
Sytuacja zmieniła się gwałtownie po podpisaniu 17
października 1905 roku przez cesarza Mikołaja II „Manifestu o udoskonaleniu ustroju państwowego w Rosji” – pod
bardzo mocną presją wydarzeń rewolucyjnych, bliskiego
otoczenia cara, a szczególnie prezesa Rady Ministrów Siergieja Wittego.
20 lutego 1906 roku, nadając rewolucyjnym zmianom
w strukturze rosyjskiej władzy formę ustawową, Mikołaj II
podpisał dekret o utworzeniu niższej izby ustawodawczej,
Dumy Państwowej, natomiast 24 kwietnia – o przekształceniu Rady Państwa w izbę wyższą. W obu tych najwyższych organach władzy zostały zarezerwowane miejsca

dla posłów wybranych w Królestwie Polskim. W Dumie
dla wszystkich dziesięciu guberni od wszystkich czterech
kurii – ziemiańskiej, włościańskiej, miejskiej i robotniczej –
zostały przydzielone 34 fotele poselskie, w Radzie Państwa
zaś dla tychże dziesięciu guberni – tylko sześć foteli i tylko
od kurii ziemiańskiej1.
Koło Polskie – ta nazwa nagle pojawiła się na „politycznych kartach” historii polskiego Petersburga w 1906 roku
i dość długo zajmowała na nich niemalże centralne miejsce.
Koło było zjawiskiem tak bardzo specyficznym w strukturze Dumy Państwowej, że weszło na trwałe do jej słownika
właśnie w polskiej transkrypcji, chociaż nazwa „kółko polskie” (polskij krużok) czasem pojawiała się w prasie i innych
nieoficjalnych tekstach, wzbudzając niekiedy bardzo różne
skojarzenia – od koła (koleso) po bzdurę (okolesica).
Koło Polskie nie było zwykłym partyjnym klubem
Dumy Państwowej. W solidarnej zgodności jego członków,
wzmocnionej przez wspólne rozumienie interesów narodowych i przynależność prawie wszystkich do tej samej partii
politycznej, upatrywano szczególną rolę, przypominającą
poselstwo w obcym kraju. Nawiasem mówiąc, podobną
rolę pod taką samą nazwą odgrywały zrzeszenia polskich
posłów w parlamentach Niemiec i Austrii, które to kraje
wspólnie z Rosją dokonały rozbioru polskich, litewskich
i białoruskich ziem dawnej Rzeczypospolitej pod koniec
XVIII wieku.
Oczywiście główną troską polskich posłów było przywrócenie ustawowej autonomii Królestwa Polskiego, która
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wybierana do obu izb również
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stopniowo zanikała w ciągu XIX wieku wraz ze wstępowaniem na tron kolejnych rosyjskich carów. Punktem wyjściowym tej walki było żądanie swobodnego korzystania
z ojczystego języka nie tylko w domu, ale też w szkołach,
w kontaktach z miejscowymi władzami i we wszystkich
innych sytuacjach. Jednakże w Pałacu Taurydzkim, który
został oddany nowemu organowi przedstawicielskiemu
władzy państwowej przez Mikołaja II, Polacy brali udział
również w innych pracach ustawodawczych Dumy, choć
już wcale nie tak chętnie i w sposób mniej wyrazisty.
„Nacjonalizm ofensywny” Stronnictwa NarodowoDemokratycznego, jednej z najważniejszych partii politycznych w Królestwie Polskim od połowy pierwszej
dekady XX wieku, przyciągnął do niego mnóstwo zwolenników z różnych warstw społecznych narodu, którego
pamięć historyczna ukształtowała się pod wpływem bolesnego długotrwałego rozpadu największego niegdyś państwa Europy. Właśnie ta świadomość stanowiła główną
klamrę Koła Polskiego, składającego się z przedstawicieli
najróżniejszych stanów. Spośród trzydziestu czterech jego
członków w pierwszej Dumie Państwowej jedenastu było
ziemianami, sześciu chłopami, pięciu lekarzami i jeszcze pięciu adwokatami. Było w ich gronie także dwóch
duchownych, dwóch dyrektorów zakładów przemysłowych, dyrektor towarzystwa melioracyjnego, zarządca
majątku ziemskiego oraz grawer2.
Zresztą pochodzenie społeczne nie zawsze odgrywało zasadniczą rolę w wysuwaniu kandydatów na miejsce

w parlamencie. Przejście przez wszystkie filtry zebrań
wyborczych wcale nie było łatwe, więc bynajmniej nieprzypadkowo prawie wszyscy chłopscy posłowie z Królestwa
Polskiego zdobyli swój przyszły „kapitał wyborczy” w różnego rodzaju ruchach społecznych, a czasami również politycznych. Na przykład Józef Ostrowski był zatrzymywany
za agitację na rzecz prowadzenia dokumentacji w urzędach
gminnych w języku polskim; Józef Nakonieczny zorganizował w Warszawie zjazd chłopski; Mateusz Manterys
siedział w więzieniach za udział w gminnych zgromadzeniach i tajnych zebraniach chłopów, Józef Błyskosz zaś był
aktywnym członkiem Towarzystwa Oświaty Narodowej
i przeciw niemu toczyła się sprawa kryminalna za przechowywanie nielegalnej literatury narodowo-patriotycznej.
Endecy, czyli członkowie Stronnictwa NarodowoDemokratycznego, pod przywództwem Romana Dmowskiego stwierdzili, że polski klub w Dumie Państwowej
powinien odgrywać rolę głównego orędownika potrzeb
Królestwa Polskiego w stolicy Imperium i postanowili
znów rozpocząć zmasowaną akcję propagandową na rzecz
szerokiej autonomii. Immunitet poselski i mównica Dumy,
oddalona tylko o jakieś kilka metrów od loży dziennikarskiej,
gdzie zasiadali reporterzy dziesiątków dzienników, idealnie
pasowały do realizacji takiego zadania. Co prawda, endecy
mylili się: chwila wcale nie była aż tak sprzyjająca, a carska
władza – aż tak chwiejna, co już wkrótce pokazały debaty
wokół odpowiednich oświadczeń Koła Polskiego w Dumie
zarówno pierwszej, jak i drugiej oraz trzeciej kadencji.
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Ale to będzie potem. Tymczasem, pod koniec kwietnia
1906 roku, polscy posłowie, pełni nadziei i zdecydowania,
wysiedli z pociągu na petersburskim Dworcu Witebskim.
Przy wyjściu na plac przed dworcem zatrzymał ich słynny
petersburski mistrz fotografii reportażowej i portretowej
Karł Bułła i już wkrótce zdjęcie przybyłych do stolicy
posłów z Królestwa Polskiego do I Dumy Państwowej
zdobiło łamy bogato ilustrowanego moskiewskiego magazynu „Iskry” (il. 3). Na zdjęciu, obok odstawionych walizek,
stoją na schodach dworcowego ganku przyszły prezes Koła
Polskiego, poseł guberni łomżyńskiej Jan Harusewicz,
jego przyszli pomocnicy w kierowaniu klubem Alfons
Parczewski z guberni kaliskiej i lublinianin Jan Stecki,
chłopscy posłowie w strojach ludowych swoich regionów
i pozostali deputowani z Królestwa Polskiego, otoczeni
przez dworcowych tragarzy.
Polscy posłowie, tak jak inni deputowani do Dumy,
którzy przyjechali do stolicy, byli rozmieszczani w komfortowych mieszkaniach, pokojach umeblowanych lub
hotelach w centrum Petersburga. Niekiedy mieszkania
te były tak bardzo przestronne, że wykorzystywano je
do zebrań Koła. Mogły pomieścić jednocześnie kilkudziesięciu uczestników.
Poza tym każdy poseł po przybyciu otrzymał od
wydawnictwa Wozrożdienije formularz, w którym „wielmożny członek Dumy Państwowej” („gospodin czlen
Gosudarstwiennoj Dumy”) był proszony o wpisanie podstawowych danych ankietowych do albumu portretów

fotograficznych z krótkimi adnotacjami oraz o czasowe
użyczenie zdjęcia, „które po upływie potrzeby zostanie
Panu zwrócone z głęboką wdzięcznością”.
Większość posłów wolała skorzystać z usług autora
grupowego zdjęcia, Bułły, którego studio znajdowało się
na górnych piętrach domu handlowego „Passage”. Nawiasem mówiąc, właśnie stamtąd dziesięć lat później zostało
zrobione historyczne zdjęcie strzelania do demonstracji
4 lipca 1917 roku na skrzyżowaniu Newskiego Prospektu
i ulicy Sadowej, bez którego nie mogła się obejść żadna
książka poświęcona drugiej rosyjskiej rewolucji.
Ten unikatowy obecnie album został wkrótce wydany,
a zebrane do niego ankiety z bezcennymi autografami
deputowanych do I Dumy zostały oprawione w okładki
z drogiej skóry. Pierwszy z dwóch tomów, zawierający
autobiografie posłów z guberni, których nazwy zaczynają
się od liter A−M, znajduje się obecnie w zbiorach Muzeum
Historii Politycznej Rosji w Petersburgu3.
W ankietach podane są między innymi petersburskie adresy członków Koła Polskiego (choć niestety nie
wszystkich), mamy więc dziś możliwość odbycia spaceru
po centralnej części polskiego Petersburga pierwszej
ćwierci XX wieku. Wśród kamienic, w których polscy
posłowie mieszkali najczęściej osobno, czasami razem,
a niekiedy przez kilka kadencji z rzędu, było niemało
budynków „z historią”. Na szczęście w latach blokady
Leningradu i Wielkiej Wojny Ojczyźnianej wszystkie
ocalały.
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Jednym z takich budynków była na przykład „kamienica G. Panina” przy Newskim Prospekcie 80. Tutaj,
w pokojach umeblowanych „Luwr”, mieszkali polscy
posłowie do I Dumy, Alfons Parczewski, Teofil Waligórski i Jan Stecki. Kamienica została zbudowana w połowie
XIX wieku, ale kilka razy zmieniała właścicieli (częściej
jest wiązana z imieniem kupca z Narwy A. Lipharta)
i była przebudowywana – najpierw według projektu
rosyjskiego architekta Michaiła Makarowa, a następnie,
w latach 1913–1914, według projektu słynnego polskiego
architekta Mariana Lalewicza.
Kontynuując spacer, po przejściu zaledwie jednej
przecznicy dojdziemy do kamienicy numer 73 przy Newskim Prospekcie, gdzie w latach 1907–1912 mieszkał jeden
z najbarwniejszych polskich posłów, Józef Nakonieczny,
wytrwały zwolennik noszenia polskiego stroju ludowego
w czasie całego pobytu w stolicy Imperium.
Naprzeciwko tej kamienicy od Newskiego Prospektu
odchodzi w bok niezbyt szeroka, ale długa ulica Majakowskiego (wówczas Nadieżdinska). Dziesięć minut
spacerem − i oto przed nami Zaułek Kowieński, gdzie
wynajmowało mieszkania aż trzech członków Koła Polskiego. W 1906 roku w kamienicy pod numerem 9 wynajął
mieszkanie członek Koła Polskiego w III Dumie Alfons
Parczewski. Posłowie IV Dumy Wiktor Jaroński i Jerzy
Gościcki mieszkali w kamienicy pod numerem 4.
Teraz trzeba nam tylko pół godziny, by razem z Parczewskim, Gościckim i Jarońskim (ten ostatni, będąc

posłem III Dumy, mieszkał przy Nadieżdinskiej 36, parę
kroków od Zaułka Kowieńskiego) dojść do Prieobrażenskiej (obecnie Radiszczewa) i dalej Potiomkinską do Pałacu
Taurydzkiego, siedziby Dumy Państwowej.
Dzień rozpoczęcia działalności parlamentarnej
polscy posłowie na pewno zapamiętali do końca życia.
Sami zresztą też zostali zapamiętani przez uczestników
uroczystego przyjęcia, wydanego 27 kwietnia 1906 roku
przez cesarza Mikołaja II w Pałacu Zimowym. Przyjęcie to przeszło do historii jako oficjalne otwarcie Dumy
Państwowej i Rady Państwa w nowym statusie organu
władzy ustawodawczej.
Nikołaj Ogorodnikow, poseł z Kostromy, pozostawił
w swoim pamiętniku taki obraz tego wydarzenia: „Pięknym strojem mazurskim i swoją potężną postacią zwraca
na siebie uwagę młody lubelski poseł I. M. Nakonieczny.
Znaczna część chłopskich posłów w małorosyjskich świtkach i w rosyjskich strojach ludowych […]. Tak naturalnie było widzieć wśród przedstawicieli ludu niewielkie
grupy duchowieństwa prawosławnego […] i katolickiego
z wileńskim posłem biskupem baronem Roppem na czele
w malowniczej malinowej sutannie”4.
Jeszcze większe wrażenie rozmaitością swoich strojów posłowie I Dumy wywarli na Maurice’u Baringu,
angielskim krytyku literackim, który na początku maja
1906 roku, prawdopodobnie po wizycie w Pałacu Taurydzkim na jednym z pierwszych posiedzeń Dumy, nie
bez lekkiej ironii pisał w swoim dzienniku: „Tutaj można
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spotkać chłopów w długich czarnych armiakach. Niektórzy mają wojenne medale i krzyże. Można tu spotkać
popów, Tatarów, Polaków, ludzi w najróżniejszych strojach,
nie tylko w mundurach […]. Oto wzrok zatrzymuje się na
dostojnych starszych panach we frakach; tu znowu agresywni «inteligenci» o demokratycznej powierzchowności,
długowłosi i w binoklach; oto polski biskup w purpurze,
panowie bez kołnierzyków, przedstawiciele proletariatu,
mężczyźni w przepasanych rosyjskich wypuszczanych
koszulach; część posłów jest w garniturach od Davisa lub
Poola, a stroje innych są uszyte jakby dwa wieki temu”5.
Trzeba zaznaczyć, że ze względu na okazałość to
przyjęcie, wydane w carskiej rezydencji z okazji największej chyba w historii monarchicznej Rosji reformy ustroju
państwowego, nie miało sobie równych w ciągu całego
panowania ostatniego cara. Dość powiedzieć, że nigdy
wcześniej ani później dla gości Pałacu Zimowego nie
wynoszono kompletu regaliów cesarskich: gronostajowego płaszcza, miecza, flagi, pieczęci, berła, jabłka i wielkiej cesarskiej korony diamentowej. Większość regaliów
przed rozpoczęciem ceremonii przywieziono do stolicy ze
Zbrojowni Moskiewskiego Kremla, dotychczas głównego
skarbca Rosji.
Z wielkim wzruszeniem Mikołaj II wygłosił mowę
skierowaną przede wszystkim do posłów, która stała się
kulminacją przyjęcia w Pałacu Zimowym, niezwykłego ze
względu na zaproszone osoby. Mikołaj zachęcił wybrańców ludu do współpracy dla dobra Rosji, a wieczorem

tego dnia zanotował w swoim dzienniku: „Pamiętny
dzień przyjęcia Rady Państwa i Dumy Państwowej oraz
początku oficjalnego istnienia tej ostatniej […]. Po nabożeństwie wygłosiłem słowo powitalne. Rada Państwa
stała po prawej stronie tronu, Duma zaś po lewej […].
Wróciliśmy do domu o 4½. Pracowałem długo, ale z lekkim sercem, po pomyślnym zakończeniu uroczystości”6.
Po zakończeniu przyjęcia zawieziono posłów Newą,
na czterech parowcach, do przystani w pobliżu Pałacu
Taurydzkiego, w którym odbyło się pierwsze posiedzenie
Dumy Państwowej. Prawo pierwszego przemówienia
otrzymał najstarszy wiekiem poseł, Iwan Petrunkiewicz,
który zażądał natychmiastowego ogłoszenia amnestii dla
wszystkich więźniów politycznych.
Posiedzenie Rady Państwa, poszerzonej dwukrotnie
w związku z włączeniem do niej członków z wyboru,
odbyło się następnego dnia. Nowicjusze w Radzie, między
innymi członkowie przyszłego Koła Polskiego, na zdjęciach
z tego wydarzenia są zagubieni wśród innych, jednakowo
ubranych posłów, siedzących wokół starców w wyszytych
złotem dworskich mundurach, którzy zajmują miejsca
w środku sali. Ciekawy opis pozostawił w swoich wspomnieniach Aleksander Połowcow, członek Rady Państwa
od 1882 roku, który wyróżniał się spostrzegawczością
i ciętym piórem: „Na żądanie przewodniczącego Solskiego
członkowie rządowi przychodzą w mundurach, a członkowie z wyboru, którzy mundurów nie mają, we frakach i białych krawatach. Ceremonia zaczyna się od nabożeństwa
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odprawionego przez metropolitę […]. Następnie Solski
wygłasza bardzo słabym głosem przemówienie godne
doniosłej chwili, którego jednak nikt nie słyszy. Potem
zaczyna się podpisywanie przez członków przysięgi. Owo
podpisywanie trwa nadzwyczaj długo, tymczasem Solski
zostaje powiadomiony, że książę Kuguszew chce zgłosić konieczność włączenia w planowaną odpowiedź na
przemówienie Najjaśniejszego Pana żądanie udzielenia
amnestii wszystkim więźniom politycznym. Przestraszony
taką niespodziewaną wiadomością Solski natychmiast
ogłasza koniec posiedzenia”7.
Jak wiadomo, większość posłów do I Dumy Państwowej, którzy przyjechali ze wszystkich stron ogarniętej
rewolucją Rosji, nie uwierzyła w szczerość cara i przez
cały pierwszy tydzień uzgadniała swoją odpowiedź. Odpowiedź ta miała zawierać listę bardzo twardych żądań
wobec monarchy – od całkowitej amnestii politycznej
i zniesienia kary śmierci, poprzez odpowiedzialność rządu
przed Dumą, aż po likwidację Rady Państwa jako wyższej
izby ustawodawczej, niespodziewanie utworzonej trzy dni
przed inauguracją Dumy.
Koło Polskie, z prezesem biura klubu Janem Harusewiczem na czele, również się spieszyło, by wnieść swój
wkład w pisanie odpowiedzi. Pod sam koniec trzeciego
posiedzenia, kiedy już wszyscy posłowie wypowiedzieli
swoje życzenia przed specjalną komisją, która miała
napisać tekst odpowiedzi, przedstawiciel Królestwa
doszedł wreszcie do głosu. Harusewicz poświęcił swoje

wystąpienie jedynej właściwie kwestii, dla której Polacy
jechali do Petersburga. Ogłosił oświadczenie protestacyjne
w imieniu wszystkich 27 członków Koła, których pełnomocnictwa zdążyła już potwierdzić komisja mandatowa.
Przypomniał deputowanym wydarzenia sprzed wieku.
Gdy po rozbiorach Polski, w 1815 roku, Rosja otrzymała
terytorium nazwane Królestwem Polskim, cesarz rosyjski
nie tylko dostał dodatkowy tytuł króla polskiego, lecz
także zobowiązał się dać Królestwu konstytucję. Pół
roku później nowa rosyjska prowincja otrzymała konstytucję, która, jak powiedział Harusewicz, „gwarantowała naszemu krajowi całkiem autonomiczny ustrój”.
W 1832 roku, przypomniał, Mikołaj I pozbawił Królestwo
Polskie sejmu, ale zachował „odrębne zarządzanie krajem
i cały jego osobny ustrój”, i dopiero późniejsze szczegółowe ustawy i administracyjne zarządzenia tę autonomię
zniosły. „Nasze prawa są niezaprzeczone i święte, a z nich
wynika konieczność autonomii Królestwa Polskiego jako
najgłębsze żądanie całej ludności naszego kraju. Z tym
żądaniem przychodzimy do Dumy Państwowej, by walczyć o nasze prawa i o wspólną wolność” – podsumował
swoje wystąpienie prezes Koła Polskiego8.
Przewodniczący Dumy Państwowej Siergiej Muromcew, który prowadził posiedzenie, sprecyzował: „Czy
mówca złożył tę propozycję celem przekazania jej jako
materiału do komisji ds. odpowiedzi – czy nikt nie ma
przeciw temu obiekcji?”. Nikt z posłów obiekcji nie miał, ale
mimo wysiłków Harusewicza, który próbował przekonać
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komisję, by włączyć do odpowiedzi żądanie przywrócenia
autonomii Królestwa Polskiego, nie zostało to uczynione.
Jednak otwarte, publiczne omawianie kwestii polskiej zostało zapoczątkowane. Przed posłami było – jak
liczyli – pięć lat pracy, czas zupełnie wystarczający, by
przedstawić na rozpatrzenie Dumy odpowiedni projekt
ustawy, ale… Któż mógł przewidzieć, że na działalność
Dumy w tym składzie historia przeznaczyła jedynie siedemdziesiąt jeden dni.
Nie ma potrzeby, by w tym krótkim artykule poświęconym Kołu Polskiemu pisać o przyczynach przedwczesnego
rozwiązania I Dumy Państwowej przez Mikołaja II. Przyczyny te nie są związane z walką przedstawicieli polskiego
ruchu narodowo-demokratycznego w Dumie Państwowej
o realizację wszystkich punktów ich programu szerokiej
autonomii, który został opublikowany w 1905 roku.
W II Dumie Polacy osiągnęli najważniejszy swój
cel: wnieśli projekt ustawy o autonomii Królestwa Polskiego w składzie Imperium Rosyjskiego. I to jaki projekt! Przewidziano w nim wszystko: przywrócenie języka
polskiego jako oficjalnego we wszystkich sferach życia
publicznego, dopuszczenie Polaków ze wszystkich warstw
społecznych do pracy w organach miejscowej władzy
administracyjnej, pełnoprawność Kościoła rzymskokatolickiego, wolność edukacji na gruncie polskiej kultury na
wszystkich szczeblach włącznie z uniwersyteckim, a nawet
restytucję Sejmu Ustawodawczego, wybieranego przez
ludność kraju w powszechnym, równym, bezpośrednim

i tajnym głosowaniu, oraz Senatu jako wyższego organu
sądowniczego.
Przez dwie godziny przedstawiał z mównicy Dumy
projekt samodzielnego w istocie Królestwa Polskiego
w składzie Imperium Rosyjskiego nowy lider Koła Polskiego, teoretyk i ideolog polskiego nacjonalizmu, twórca
Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego, Roman
Dmowski.
Również ta, znacznie poważniej uzasadniona próba
polskich posłów nie znalazła oddźwięku wśród członków II Dumy Państwowej. Właściwie Polakom zabrakło
dwóch rzeczy: czasu na omówienie projektu (II Duma
przetrwała tylko sto osiemdziesiąt trzy dni) i woli rządu,
by wyjść naprzeciw tym, wydawałoby się, przekonującym
pragnieniom.
Historyk Pogodin wyjaśnił taki skutek, przytaczając
wypowiedź krytyka projektu autonomii w piśmie „Znamia”, który porównał jego wysunięcie w Dumie z tym,
by „wydać wrogowi bitwę, z góry wiedząc, że musi być
przegrana, że klęska jest nieunikniona, że siły narodu
zostaną nadszarpnięte przez porażkę […]. Zamiast autonomii, którą obiecało nam Stronnictwo, rząd zmniejszył
ilość naszych przedstawicieli z trzydziestu sześciu do
dwunastu”9.
Po tym, jak polskie propozycje dotyczące projektu
nie zostały rozpatrzone, działalność Koła Polskiego, które
było bardzo słabo zainteresowane wewnętrznymi sprawami Rosji, miała przede wszystkim za zadanie zdobyć
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poparcie dla swojego projektu wśród deputowanych,
zarówno lewych, jak i prawych. Tylko od tego targu –
zresztą zwykłego w bataliach parlamentarnych – zależało
głosowanie Polaków w innych sprawach, tylko to miało
wpływ na niejednorodną listę projektów ustaw i spraw
proceduralnych, w których popierali w Dumie zupełnie
różne kluby.
Tymczasem znaczenie polskich głosów dla wyników
debat w Dumie było bardzo duże. Koło Polskie, do którego w II Dumie należeli nie tylko posłowie z Królestwa
Polskiego, ale też polscy deputowani z Litwy, Białorusi
i guberni podolskiej na Ukrainie, liczyło 46 posłów, co stanowiło 9% ogólnej liczby posłów. Gdy głosy zwolenników
i przeciwników tego lub innego projektu ustawy dzieliły
się po równo, te 9% było języczkiem u wagi i przesądzało
o wyniku głosowania.
Tak się stało na przykład w czasie tak zwanego incydentu zurabowskiego, gdy socjaldemokratyczny poseł
Arszak Zurabow, który rzucał gwałtowne oskarżenia pod
adresem rosyjskiego wojska, że zamiast bronić ojczyzny
pełni funkcje policyjne, wywołał gniew nie tylko w prawych ławach Dumy (a raczej w rzędach całkiem wygodnych orzechowych foteli z podnoszonymi pulpitami),
lecz także w rządzie, a zwłaszcza w Pałacu Zimowym.
Liberałowie z klubu Partii Konstytucyjno-Demokratycznej
wspólnie z prawicą chcieli przyjąć uchwałę potępiającą, ale
nie zebrali większości głosów. Zwrócili się wtedy do Koła,
jednak polscy posłowie, prawdopodobnie nie chcąc tracić

poparcia zarówno prawicy, jak i lewicy, w pełnym składzie
demonstracyjnie odmówili udziału w głosowaniu w tej
sprawie, nie dotyczącej bezpośrednio interesów polskich.
I to był błąd. Sprawa okazała się wcale niebłaha. Właśnie niezdolność Dumy do stawienia czoła lewicowemu
radykalizmowi tak bardzo oburzyła Mikołaja II, że stała
się kroplą, która przelała czarę, i car podjął decyzję, by nie
tylko rozwiązać II Dumę – podobnie jak pierwszą – na
długo przed zakończeniem kadencji, ale też radykalnie
zmienić prawo wyborcze.
Rozwiązanie II Dumy i ogłoszenie nowej ordynacji
wyborczej przypadło na 3 czerwca 1907 roku. Od tamtego
dnia liczba posłów z Królestwa Polskiego, jak również
z innych terenów pogranicznych Imperium Rosyjskiego,
została gwałtownie zmniejszona, a w związku z tym
znaczenie głosów Koła Polskiego, potrzebnych dla obrony
praw narodowych w III Dumie, bardzo zmalało.
To uwidoczniło się na przykład przy decydowaniu
o nowym „mikrorozbiorze” Polski – oderwaniu od guberni
lubelskiej i siedleckiej ich wschodnich części przylegających do terenów Kraju Zachodniego, wyłączeniu ich
ze składu Królestwa Polskiego i przyłączeniu w postaci
nowej (chełmskiej) guberni do północno-zachodnich
guberni Rosji. Polemika była zażarta. Gdy prawosławny
biskup guberni siedleckiej, Eulogiusz, który poświęcił
swoje wystąpienie ciężkiej sytuacji prawosławnej wiejskiej
ludności Chełmszczyzny pod zarządem polskich ziemian, oświadczył: „Uważam za swój moralny obowiązek
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oznajmić, że interesy rosyjskich mieszkańców ziemi chełmskiej, związane z rolnictwem […], zasadniczo różnią
się od tych interesów, których wyrazicielem jest tutaj
Dmowski”, polscy posłowie bardzo się oburzyli. Rozległy
się ich okrzyki: „Kłamstwo! Kłamstwo!”. Jednak w swoim
wystąpieniu członek Koła Władysław Grabski nie potrafił
operować ani faktami, ani statystykami.
Gubernia chełmska weszła w skład Rosji. To była
oczywista porażka nowej polityki Dmowskiego i Grabskiego, którą znaczna część polskich posłów uważała za
konformistyczną z powodu rezygnacji z walki o autonomię
na rzecz o wiele bardziej ostrożnego programu reform
cząstkowych, zrezygnowania z orientacji na rosyjską opozycję oraz poparcia reform Piotra Stołypina. W styczniu
1909 roku, gdy po dawnej jedności w szeregach członków
Koła Polskiego niewiele już zostało, Dmowski złożył mandat i odszedł z Dumy.
Nadzieja na autonomię znów zaświtała w tragicznym momencie, gdy wybuchła pierwsza wojna światowa,
a jej główne wydarzenia miały się rozegrać na ziemiach
polskich.
Głównodowodzący armii rosyjskiej wielki książę
Mikołaj Nikołajewicz, oczywiście po uzgodnieniu z carem,
zwrócił się 1 (14) sierpnia 1914 roku do Polaków z dobrze
znaną odezwą: „Polacy! Wybiła godzina, w której uświęcone marzenie waszych ojców i dziadów może być urzeczywistnione. Półtora wieku temu żywe ciało Polski było
poszarpane na kawałki, lecz duch Jej nie zamarł. Żyła Ona

nadzieją, że nastanie chwila zmartwychwstania narodu
Polskiego i pokojowego zbratania się z Wielką Rosją. Wojska rosyjskie niosą wam błogą wieść tego zbratania. Niech
znikną granice, które rozdzieliły na części naród Polski!
Niech złączy się On w jedną całość pod berłem Cesarza
Rosyjskiego! Pod berłem tym odrodzi się Polska, wolna
pod względem swej wiary, języka i samorządu. Jednego
oczekuje Rosja od was: takiegoż uszanowania praw tych
narodowości, z którymi złączyła was historia. Z otwartym
sercem i bratersko podaną dłonią idzie do was na spotkanie Wielka Rosja. Wierzy ona, że nie zardzewiał miecz,
który rozgromił wroga pod Grunwaldem. Od brzegów
Oceanu Spokojnego do mórz północnych dążą hufce
rosyjskie. Zorza nowego życia wschodzi dla was. Niech
w zorzy tej zajaśnieje znak krzyża, symbol cierpienia
i odrodzenia narodów.
Naczelny Głównodowodzący, Generał-Adiutant
Mikołaj. St.-Petersburg, 1/14 sierpnia 1914 roku”10.
Oczywiście zdanie z odezwy wielkiego księcia
Mikołaja Nikołajewicza o „grunwaldzkim mieczu”, niewyczerpanym źródle dumy Polaków, nie mogło zostać
niezauważone.
26 lipca na nadzwyczajnej jednodniowej sesji IV Dumy
Państwowej, która rozpoczęła się od przyjęcia posłów
przez Mikołaja II – przyjęcia niezwykłego dla Dumy
ze względu na atmosferę całkowitej jedności najwyższej władzy i wybrańców ludu wołających: „Prowadź nas,
Najjaśniejszy Panie!” – a zakończyła się jednomyślnym
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głosowaniem za zaciągnięciem kredytów wojennych, zostało odebrane w kręgach rządowych jako nieprzew imieniu Koła Polskiego wystąpił jego weteran, depu- myślana improwizacja. Stwierdzono w nich, że polityka
towany do Dum wszystkich czterech kadencji, Wiktor
zagraniczna Rosji nie jest sprawą głównodowodzącego.
Jaroński. „W chwili historycznej, gdy świat słowiański ze
Odezwa nie znalazła poparcia również u władz w Warszaświatem germańskim – prowadzonym przez odwiecznego
wie, które nie pozwoliły uroczyście jej ogłosić i wywiesić
wroga Polski, Prusy – staje do rozstrzygającego starcia – polskie flagi narodowe.
oświadczył – położenie narodu polskiego, pozbawionego
Co prawda, nie tak dawno okazało się, że autorami
samoistności i możności odegrania swej roli, jest tragiczne. podpisanej przez wielkiego księcia odezwy – poza miniTragizm ten dla kraju, będącego teatrem wojny ze wszyst- strem wojny Władimirem Suchomlinowem i szefem
kimi jej okropnościami, potęguje się przez to, że naród
Sztabu Generalnego Nikołajem Januszkiewiczem – był
polski, rozdarty na trzy części, ujrzy swych synów we
również doświadczony, umiejący obliczać swoje dziawrogich sobie nawzajem szeregach. Rozdzieleni wszakże
łania ze znacznym wyprzedzeniem, minister spraw
terytorialnie, my, Polacy, w uczuciach swych, w sympa- zagranicznych Siergiej Sazonow. To właśnie on poprotiach dla Słowian musimy stanowić jedno. Skłania nas do
sił członka Rady Państwa Zygmunta Wielopolskiego
tego nie tylko słuszna sprawa, o którą ujęła się Rosja, ale
o przetłumaczenie odezwy na język polski. Ten fakt
i rozum polityczny. Wszechświatowe znaczenie chwili
każe zastanowić się, czy wzniosłe słowa wielkiego
obecnej musi usunąć na plan dalszy wszelkie porachunki
księcia Mikołaja Nikołajewicza nie wynikały z chęci
między nami. Daj Boże, by Słowiańszczyzna pod prze- wyprzedzenia aliantów, Francji i Anglii, oraz przewodem Rosji odparła Teutonów, jak odparła ich przed
strzeżenia ich, by nie ważyli się mieszać do przyszłego
pięciu wiekami Polska i Litwa pod Grunwaldenem [tak
procesu jednoczenia wszystkich części dawnej Polski
w tekście stenogramu – A. K.]. Oby krew przez nas prze- „pod berłem Cesarza Rosyjskiego”.
lana i okropności bratobójczej dla nas wojny przyniosły
Nadeszły pełne nieszczęść lata 1914–1916, kiedy wielu
połączenie rozdartego na trzy części narodu polskiego”11. członków Koła Polskiego brało czynny udział w pracy
Czterokrotnie w czasie tego krótkiego przemówienia
rozmaitych komitetów pomocy polskim uchodźcom, ranstenograf zaznacza: „W centrum, z prawej i lewej strony
nym i sierotom, Komitetu Narodowego Polskiego, który
burzliwe oklaski i okrzyki: brawo”.
przeprowadził się do Piotrogrodu po zajęciu Warszawy
Nieoczekiwane wyjście na proscenium rosyjskiej
przez wojska niemieckie w 1915 roku. Dopiero po obaledyplomacji wielkiego księcia Mikołaja Nikołajewicza
niu monarchii w Rosji sprawa radykalnego rozwiązania
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kwestii polskiej ruszyła z martwego punktu. Jednak nowa
władza nie tylko ogłosiła 14 marca 1917 roku, że „Polska ma
prawo do całkowitej niepodległości pod względem państwowo-prawnym”, ale też zlikwidowała wkrótce Dumę
Państwową, a wraz z nią Koło Polskie.
Najlepszym chyba zakończeniem tych dość pobieżnych notatek o Kole Polskim w pierwszym rosyjskim
parlamencie będą słowa człowieka, który umiał odważnie
wnikać w istotę rozmaitych rosyjskich problemów, wielkiego mistrza dobitnych wypowiedzi, Piotra Stołypina,
prezesa Rady Ministrów w latach 1906–1911. Powszechnie
wiadomo, że wcale nie był adwokatem polskich interesów.
Tym bardziej znacząca jest jego ocena fenomenu Koła
Polskiego, którą wypowiedział 1 lutego 1911 roku w przemówieniu do członków Rady Państwa: „Trzeba patrzeć na
rzeczy prosto. Dlaczego Polacy w każdym zgromadzeniu,
w każdym urzędzie łączą się w grupy na zasadzie narodowej? Dlaczego na przykład tutaj, w Radzie Państwa
bądź w Dumie Państwowej, polscy przedstawiciele nie
rozeszli się po partiach i ugrupowaniach, nie dołączyli
do oktiabrystów, do kadetów, do partii kupców i przemysłowców, lecz utworzyli zwarte koło narodowe? Otóż
dlatego, szanowni panowie, że należą do narodu spojonego
wspólnym smutkiem, zjednoczonego przez historyczne
nieszczęście i przez dawne ambitne marzenia, dlatego że

należą do narodu, który ma jedną politykę – ojczyznę!
I te właśnie wzniosłe pobudki sprawiły, że ludność polska
ma wielki hart polityczny”12.

12 . Пётр А. Столыпин, Нам
нужна великая Россия…
Полное собрание речей в
Государственной думе и
Государственном совете,
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1. Iwan Starow, Pałac Taurydzki
w Petersburgu, 1783–1789.
Pocztówka z początku XX wieku
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2. Sala posiedzeń Dumy
Państwowej w Pałacu Taurydzkim.
Fotografia z ok. 1906 roku
↓ 3. Przyjazd polskich delegatów do
pierwszej Dumy Państwowej. Stoją
od lewej w pierwszym rzędzie: Tadeusz Walicki, Hieronim Kondratowicz,
Marian Leon Fulman, Jan Garusiewicz;
w rzędzie drugim: Franciszek Nowodworski, Jan Stecki, Józef Ostrowski,
Mateusz Manterys, Zbigniew
Paderewski; w rzędzie trzecim: Antoni
Rzond, Józef Świerzyński, Bogdan
Zalewski, Józef Błyskosz, Władysław
Tyszkiewicz, Władysław Grabski, Józef
Głowinkowski (?), Jan Zagleniczny,
Józef Nakonieczny, Józef Girnius.
Fotografia z pisma „Iskry” (1906, nr 19)
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4. Sylwetki Romana
Dmowskiego i Władysława
Grabskiego zamieszczone w publikacji III-ja Gosudarstwiennaja
Duma (Petersburg 1912)
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5. Plan sali posiedzeń Dumy
Państwowej w Pałacu Taurydzkim
z zaznaczonym na żółto miejscem
zajmowanym przez Koło Polskie,
zamieszczony w publikacji Czleny
Gosudarstwiennoj dumy (portrety
i biografii). Czetwiortyj sozyw.
1912 – 1917 g. (Moskwa, 1913)

↓ 6. Bob, Sen Koła Polskiego w noc
wiosenną: tryumfalny marsz Romana
Dmowskiego, Jana Gralewskiego,
Jana Bielawskiego i Henryka Potockiego do guberni mińskiej. Karykatura
w dodatku ilustrowanym do gazety
„Nowoje Wriemia” (1907, nr 11234)
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Losy leningradzkich
Polaków w okresie
wielkiego terroru.
Garść refleksji
historyka

Anatolij Razumow

Losy leningradzkich Polaków
w okresie wielkiego terroru.
Garść refleksji historyka

Cmentarz Lewaszowski pod Petersburgiem uważany jest
za największe cmentarzysko ofiar NKWD – NKGB – MGB
ZSRR. Spoczywa na nim przypuszczalnie około 50 000
obywateli rozstrzelanych w leningradzkich więzieniach
w latach 1937–1954. Podana liczba jest szacunkowa, albowiem o żadnej z ofiar nie wiadomo na pewno, że została
pogrzebana w Lewaszowie. Po prostu jest ono jedynym
oficjalnie uznanym miejscem ich pochówku.
Po cmentarzu oprowadzam wycieczki i pielgrzymki.
Zgadzam się bez wahania, kiedy tylko zostanę o to poproszony. Zawsze zatrzymujemy się na skrzyżowaniu dróg,
którymi do dołów lub rowów wieziono ciała pomordowanych. Stoją tu pomniki: prawosławny – rosyjski
i katolicki – polski (il. 1–2). Opowiadam historię ich
powstania. Dmitrij Iwanowicz Bogomołow z petersburskiego „Memoriału” i Leon Leonowicz Piskorski

z petersburskiej Polonii postanowili wznieść pomniki
nie zwyczajnie – obok siebie, ale w powiązaniu ze sobą.
Leon Leonowicz nieraz powtarzał, że pomnik rosyjski nie stanie w tym miejscu przed polskim, że krzyż
na polskim monumencie będzie pochylał się w stronę
pomnika rosyjskiego, że w ceremonii odsłonięcia muszą
uczestniczyć duchowni obu wyznań i tej samej godności.
Tak też się stało. Monumenty odsłonięto i poświęcono
30 października 1993 roku.
Znacznie później polscy dokumentaliści kręcili film
o Lewaszowie, którego myślą przewodnią było pytanie:
Jak pan rozumie słowa „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”? Słowa te, zawarte w orędziu skierowanym
w 1965 roku przez biskupów polskich do biskupów niemieckich, zostały wykute po polsku i po rosyjsku na
polskim kamieniu w Lewaszowie. Pytanie to zadano mi
nieoczekiwanie przed kamerą, w bibliotece, w miejscu,
w którym pracuję.
Zastanawiając się nad poczuciem winy, zacząłem
wyraźniej uświadamiać sobie pewne kwestie. Najpierw
nasze poczucie winy. Kiedy w 1989 roku krewnych ofiar
po raz pierwszy wpuszczono na Cmentarz Lewaszowski, miejsce to wyglądało upiornie. Ponury sosnowy las,
niemal zupełnie zarośnięte dróżki, psie budy, ścieżka dla
wartownika ciągnąca się wzdłuż płotu wysokości trzech
metrów, zakończonego drutem kolczastym. Zapadająca się
ziemia nad miejscami pochówku, dół przy dole, sprawiające wrażenie długiego rowu (il. 3–4) . Ludzie przynieśli
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Sankt Petersburg, Centrum „Wozwraszczonnyje
imiena” przy Rosyjskiej Bibliotece Narodowej
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ze sobą świece, ikonki, portrety zamordowanych (il. 5). politycznych. Oba pomniki zaliczają się do najważniejKtoś zawiesił na drzewie szkarłatną wstęgę z wypisa- szych w Lewaszowie. Co roku 1 listopada gromadzą się
nymi słowami: „Ojcze! Po pięćdziesięciu trzech latach
wszyscy, którzy pragną uczcić pamięć ofiar oprawców
dowiedziałem się, że zostałeś rozstrzelany! Wybacz!”. Czy
stalinowskich. Potem przechodzi procesja prowadzona
winien może być człowiek, którego w imieniu państwa
przez księdza Krzysztofa Pożarskiego, roznosząc niezlioszukiwano przez pół wieku? A jednak serce kazało mu
czone ogniki po całym cmentarzu.
prosić o wybaczenie.
Potem przyszła myśl o winie cudzej. Kiedyś w Lewa- Wielki terror i Polacy
szowie po srogim mrozie nastąpiła odwilż. Śnieg tajał na
pomnikach. Potem znowu mróz i śnieg. Odwiedzający
Rzecz jasna nie bez powodu w czasie czystki z lat 1937–1938
cmentarz zatrzymywali się przy polskim kamieniu. Starłem
śledczy starali się, by aresztanci przyznali się do narodoświeżo spadły śnieg i przez warstwę lodu, niczym przez
wości polskiej. Białorusinów, Rosjan, Ukraińców „przerazamarznięte łzy (polskie? rosyjskie?), zobaczyłem słowa
biano” na Polaków. Mówili: „Przecież jesteście katolikiem?”,
o przebaczeniu. Ktoś powoli je przeczytał i nieoczekiwanie „Przecież wasz ojciec jest Polakiem”, „Przecież urodziliście
zapytał: „Ale dlaczego «przebaczamy»?”. Po chwili milcze- się w Polsce”, „Przecież bywaliście w polskim konsulania usłyszałem: „To znaczy jest co przebaczać”.
cie”, „Macie krewnych w Polsce?”. Wszystko to dlatego,
Później, jadąc z filmowcami do Lewaszowa, przejeż- że u podstaw walki w dziesiątkami tysięcy wymyślonych
dżaliśmy obok siedziby służby bezpieczeństwa, tak zwa- „szpiegów” leżał specjalny „polski” rozkaz NKWD. Wczenego Wielkiego Domu na Prospekcie Litiejnym. Panuje
śniej co prawda wydany był rozkaz „niemiecki”, ale polprzekonanie, że rozstrzeliwano właśnie w piwnicach tego
ski stał się wzorem dla następnych.
gmachu. Przypomniała mi się wtedy myśl Dmitrija IwaPrzeglądam w myślach listy „szpiegów, terrorynowicza, że najlepszym pomnikiem ofiar represji mógłby
stów, dywersantów i szkodników” spisane w Leningrastać się sam Wielki Dom, gdyby na zewnętrznych ścianach
dzie w ciągu półtorarocznych masowych rozstrzeliwań:
jego pierwszej kondygnacji wyryto imiona wszystkich 82 listy – „Polacy”, 61 list – „Estończycy”, 39 – „Finowie”…
zamordowanych mieszkańców Leningradu.
Listy tworzono w Leningradzie, zatwierdzała je tak
Minęło siedemnaście lat i naprzeciwko polskiego
zwana dwójka – Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR. Najpomnika w Lewaszowie stanął monument dedykowany
pierw miejscowa „dwójka”, potem moskiewska. Z zasady
katolikom wszystkich narodowości – ofiarom represji
skazywano „z kategorii pierwszej” – na rozstrzelanie.
Anatolij Razumow
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Polaków rozstrzeliwano nie tylko z list „polskich”, lecz
także z wyroków Specjalnej Trójki Leningradzkiego NKWD
czy też sądów i trybunałów (il. 6–8). Plany wykonywano
i przekraczano. Wymieniono 5000 Polaków w dwunastu
tomach księgi pamięci Leningradskij martirołog (il. 9–12).
Józef Mackiewicz i Katyń
Jestem petersburskim Białorusinem, bibliotekarzem, historykiem, archeologiem, zajmuję się, dosłownie i w przenośni, archeologią epoki radzieckiej. Badam dokumenty,
biorę udział w odkopywaniu mogił rozstrzelanych ofiar
terroru. Niezwykle ważne jest dla mnie to, że pierwszy
badacz tragedii katyńskiej, Józef Mackiewicz (1902–1985),
urodził się w Petersburgu.
Bliskie cierpienia: polskie, rosyjskie, białoruskie…
Widzę to tak jak Bułat Okudżawa w wierszu Pożegnanie
z Polską: „Pospólny los, Agnieszko, nas z dawien dawna
zbratał…”1. I rozumiem, dlaczego Błokadnuju knigu mogli
napisać Danił Granin i Ales’ Adamowicz.
Być może dlatego dwie nazwy brzmią nieustannie
w moich uszach niczym dzwonki: Katyń – Chatyń, Katyń –
Chatyń… Obie nazwy stały się symbolami w sferze współczesnych sporów politycznych.
Rozstrzelanie przez czekistów części polskich jeńców
w Katyniu w 1940 roku Związek Radziecki starał się nie
tylko przerzucić na hitlerowców, lecz także przedstawił na
procesie norymberskim dokumenty mające uwiarygodnić
Anatolij Razumow

fałszerstwo. A i teraz, mimo publikacji dokumentów,
zawsze znajdzie się ktoś, kto niezależnie od wykształcenia wciąż powtarza: „Nie, niczego nie udowodniono, tego
nie zrobili nasi, to zrobili faszyści”.
Obawiam się, że i Chatyń, jedna z wielu białoruskich
wsi, została wybrana jako miejsce wzniesienia pomnika
i wywołania politycznych aluzji nie przypadkiem, ale ze
względu na podobieństwo brzmienia nazwy. Powiadają:
„Katyń – Chatyń – wszystko jedno, to wszystko faszyści”.
Nawet akcent w nazwie Katyń z pierwszej sylaby przenoszono na drugą, jak w nazwie Chatyń.
Mackiewicz nie bał się w czasie wojny pojechać
z Wilna do lasu katyńskiego, gdzie rozkopywano groby
pomordowanych jeńców, a później, już będąc w armii
generała Władysława Andersa, przygotować książkę
o Katyniu, wydaną w 1948 roku. Dziękujemy Wajdzie,
dziękujemy Polakom za prawdę o Związku Radzieckim
przekazaną Rosji.
W 1992 roku Natalia Gorbaniewska opracowała
i przetłumaczyła na rosyjski tom publicystycznych tekstów Józefa Mackiewicza Ot Wilii do Izara. Dziękujemy
Natalii za to, że zbudowała most prawdy o Katyniu tak
samo solidny jak most prawdy o zajęciu Czechosłowacji
w 1968 roku.
Mijają lata.
A mnie podczas wycieczek zadają wciąż te same
pytania:
– Dlaczego Stalin wymordował polskich jeńców
Losy leningradzkich Polaków w okresie wielkiego terroru…
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Dąbrowskiego.
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w 1940 roku? To dziwne, bo przecież przydaliby się potem
Czyż można zapomnieć, że wielki terror lat 1937–1938
w czasie wojny z Hitlerem.
przypadł na czas przyjęcia stalinowskiej konstytuOdpowiadam:
cji, zakończenia drugiej pięciolatki, wyborów do Rady
– Dlatego, że w tym czasie Stalin był przyjacielem
Najwyższej, dwudziestej rocznicy wybuchu rewolucji
Hitlera, istniała niemiecko-radziecka umowa o przyjaźni
i utworzenia służby bezpieczeństwa? Tak zwyciężał socjai granicy między ZSRR a Niemcami. A w stalinowskich
lizm stalinowski. W ciągu półtora roku czystki w ZSRR
obozach i więzieniach były tysiące silnych duchem pol- zamordowano około miliona ludzi: zmarli w więzieniach
skich patriotów, marzących o tym, by chwycić za broń
i obozach (na skutek pobicia, gruźlicy i przymusowego
i wystąpić przeciwko Niemcom razem z sojusznikami. karmienia podczas głodówek), zostali rozstrzelani (ofiPo co miał czekać na bunt więźniów, skoro można było
cjalnie rozstrzelani, ale też uduszeni, zatruci spalinami,
ich wymordować. Strach, zezwierzęcenie i kłamstwo – zabici kijami i żelaznymi pałkami, utopieni, porąbani
to najważniejsze mechanizmy napędowe stalinowskiej
siekierami, zakopani żywcem).
władzy.
– A dlaczego nie ma wszystkich dokumentów, nie
Moi bohaterowie
ma rozkazów rozstrzelania?
– Dlatego, że w czasie masowych rozstrzeliwań Teraz nasze pamięci się spotkały. Księgi pamięci Rosji
w latach wielkiego terroru w Leningradzie i z lenin- i Polski powstają we współpracy.
gradzkich rozkazów stosowana była ta sama praktyka.
Przez 25 lat pracy tak bardzo wniknąłem w epokę,
Obawiano się uwięzionych. Nikt nie mówił im o wyroku, że niekiedy mam ochotę wziąć książkę telefoniczną
który zapadał bez sądu. Mówiono im, że zostaną przenie- z roku 1937 i zadzwonić pod ten czy inny numer.
sieni w inne miejsce, i zabijano. Osadzonych w więzieniu
Jakże kocham moich bohaterów!
sołowieckim, wśród których byli także duchowni katoliccy,
Wśród aresztowanych i rozstrzelanych było mniej
w 1937 roku wywożono na miejsca egzekucji według list
kobiet. Ale każde imię jest jak cios w serce.
osób rzekomo przenoszonych do innych obozów. Listy
Marija Nikołajewna Miedwiedkowska. Bibliotekarka
etapowe były w rzeczywistości listami straconych.
w Bibliotece Publicznej. Zajmowała się filologią, wykłaCzyż dysponując tak wypróbowaną metodą Stalin
dała, mówiła po francusku, niemiecku, angielsku, hiszi jego oprawcy mogli powstrzymać się przed rozstrzela- pańsku, włosku i portugalsku, czytała po grecku i łacinie.
„Zweryfikowana” i zwolniona z biblioteki w 1930 roku.
niem polskich jeńców w 1940 roku?
Anatolij Razumow
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Aresztowana w 1932. W protokołach z przesłuchań zapisano: „Jestem tak żarliwą katoliczką, że za wiarę pójdę do
więzienia”. „Mój ojciec był kawalerem Orderu św. Jerzego
i niczego się nie boję. Oświadczam, że wszyscy bolszewicy to kłamcy, donosiciele i ludzie bez honoru. Jest
mi smutno, że moja ojczyzna znajduje się we władaniu
kłamców. Wyrzekli się boga i wpadli w bagno. Głęboko
i świadomie ich nienawidzę. Więcej nie będę mówić”.
Odmówiła też podpisania protokołu. Skazano ją na pięć
lat obozu koncentracyjnego. Potem nie pozwolono wrócić
do Leningradu. Pracowała jako pielęgniarka w Smoleńsku. Ponownie aresztowana, rozstrzelana 15 października
1938 roku. Pochowana w Katyniu. Wymienia ją wydany
w 2000 roku Martirołog katoliczeskoj cerkwi w SSSR. Brat
Miedwiedkowskiej, Nikołaj, w 1925 roku został skazany
na rozstrzelanie z możliwością zamiany na dziesięć lat
obozu koncentracyjnego. Mąż siostry, Paweł Aleksiejewicz
Browcyn, został osądzony w 1932 roku i skazany na pięć
lat obozu. Ich dalsze losy są nieznane.
Amata-Ludmiła, Ludmiła Faddiejewna Zielińska
(il. 13). Córka wybitnego profesora filologii klasycznej
Uniwersytetu Petersburskiego Tadeusza Zielińskiego.
W 1909 roku wyszła za mąż za uczonego bizantynistę
Władimira Nikołajewicza Bienieszewicza (il. 14). Pomagała
mężowi w pracy naukowej. Przyszli na świat synowie. Po
rewolucji Tadeusz Zieliński wyjechał z Rosji. Do wyjazdu
namawiał też Bienieszewicza, ten jednak został. Zwolniono go z uniwersytetu, aresztowano w 1922 roku, ale

uwolniono. Ponownie aresztowano w 1928 roku i skazano
na trzy lata łagru na Wyspach Sołowieckich. Ludmiła
Faddiejewna została aresztowana i wyrzucona z pracy
w 1930 roku. Z więzienia wypuszczono ją po podpisaniu
oświadczenia o pozostaniu w kraju. W roku 1931 Bienieszewicza uznano za agenta Watykanu oraz wywiadów
polskiego i niemieckiego. Skazano go na pięć lat obozu,
a Ludmiłę Faddiejewną „za wspomaganie męża” także na
pięć lat łagru. W 1933 roku Bienieszewicza uwolniono, rok
później zwolniono jego żonę. Profesor Zieliński próbował
zorganizować jej wyjazd do Polski, ale nie dostała pozwolenia. W październiku 1937 roku Bienieszewicza wyrzucono z pracy w Bibliotece Publicznej i na uniwersytecie
(powodem była publikacja w Monachium pracy o św. Janie
Klimaku, uznana w ZSRR za zdradę i akt współpracy
z faszystami), a w listopadzie aresztowano. Do więzienia
trafili także jego synowie, bliźniacy Dmitrij i Gieorgij, oraz
brat Dmitrij, geolog. Całą czwórkę skrycie rozstrzelano.
Ludmiłę Faddiejewną, jak krewnych wielu innych ofiar,
w imieniu państwa okłamano, mówiąc, że jej bliskich
wysłano do innych obozów bez prawa korespondencji. Czekała na nich. Cały pokój wypełniały męskie rzeczy. Kiedy
tylko zmieniała się moda, kupowała nowe ubrania dla
męża i synów. Wystarała się o ich rehabilitację w 1958 roku.
Wtedy też zrozumiała, że nie ma już ich wśród żywych.
Opracowywała archiwum męża. Zmarła w 1967 roku, nie
dowiedziawszy się prawdy. Bienieszewiczowie wymienieni
są w tomach Leningradskogo martirołoga. O ich losie
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opowiada też film dokumentalny z 2013 roku Wielikij
pieriemoł, ili Akadiemiczeskoje dieło. Czornyje szary na
krasnom pole.
Jadwiga Adolfowna Weinert-Władych (il. 15). Wraz
z mężem Nikołajem Władimirowiczem Weinertem (il. 16)
należała do grona organizatorów pierwszych wycieczek
po Petersburgu. W czasach radzieckich uczyła w szkole.
Dwa razy skazywano ją, tak jak męża, na trzy lata wygnania z Leningradu. Ponownie aresztowana 21 czerwca
1938 roku. Skazana na rozstrzelanie 31 października.
Wyroku nie wykonano z powodu zakończenia czystki.
Byłaby rozstrzelana, gdyby nie to, że w rozkazie wykonania
wyroku jej nazwisko zapisano błędnie „Wennert” i z tego
powodu „wycofano z operacji” do chwili skorygowania
danych osobowych: „A nuż nie ta, a właściwej nie ma na
miejscu”. Kwestii tej nie wyjaśniono jednak do ostatniej
masowej egzekucji 6 listopada 1938 roku. W 1939 roku
skazano ją na pięć lat zsyłki do Jakucji. Przeżyła, doczekała się rehabilitacji rodziny, zmarła w 1973 roku. Prawdy
o rozstrzelaniu męża nie poznała. Nie dowiedziała się też,
że sama była skazana na śmierć. Nikołaj Władimirowicz
został rozstrzelany 1 listopada 1938 roku. Być może jest
pochowany na Cmentarzu Lewaszowskim.
Ich syn, Jurij Nikołajewicz Weinert, spędził w łagrach
i na zesłaniu ponad dwadzieścia lat. Był człowiekiem

utalentowanym; razem z Jakowem Charonem stworzył
Złyje piesni Gijoma diu Wientrie, zginął na zesłaniu
w rejonie siewiero-jelisiejskim. Syn Adolf był artystą
w Teatrze im. Puszkina, żołnierzem Armii Czerwonej, zmarł od ran w 1942 roku. Walczyli także synowie
Nikołaj i Jan, ale przeżyli. Obaj pomagali mi w pracy nad
leningradzkim martyrologium. Jan Nikołajewicz przekazał mi rodzinne materiały, spotykaliśmy się w Lewaszowie, na zebraniach Polonii, a nawet dzieliliśmy się
lekarstwami na serce.
Wybaczcie moi bohaterowie, wybaczcie…
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1. Cmentarz Lewaszowski,
pomnik polskich ofiar stalinizmu
z lat 1937–1954, 1993. Fot. B. Nykiel

334

2. Cmentarz Lewaszowski,
pomnik rosyjskich ofiar stalinizmu
z lat 1937–1954, 1993. Fot. B. Nykiel
3. Cmentarz Lewaszowski,
widok ogólny. Fot. B. Nykiel
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4. Cmentarz Lewaszowski,
pozostałość ogrodzenia z lat 60.
XX w. Fot. Beata Nykiel
5. Cmentarz Lewaszowski,
widok ogólny. Fot. B. Nykiel

↓ 6–8. Lista „Polaków” skazanych na
rozstrzelanie z 4–5 stycznia 1938 roku
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↓ 9–12. Polacy-ofiary represji
z lat 1937–1938 pochowani na Cmentarzu Lewaszowskim. Fot. B. Nykiel
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13. Amata-Ludmiła Faddiejewna
Zielińska, żona Władimira
Nikołajewicza Bienieszewicza
14. Władimir Nikołajewicz
Bienieszewicz
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15. Jadwiga Adolfowna
Weinert-Władych
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16. Nikołaj Władimirowicz Weinert
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Polskie kolekcje
w petersburskich muzeach,
bibliotekach i archiwach –
zarys historyczny

Konstatacja o bardzo znaczącej na przestrzeni ostatnich
dwóch stuleci obecności polskich dóbr kultury nad Newą
jawi się w istocie rzeczy prawdą dość banalną, chociaż na
marginesie pojawiania się co pewien czas powyższej kwestii w dyskursie publicznym wypada sobie odpowiedzieć
na kilka pytań i uporządkować zarówno chronologię zjawiska, jak i określić jego obecny wymiar. Nie ulega bowiem
wątpliwości, iż trudno zaakceptować często pojawiające się,
zwłaszcza w tekstach publicystycznych, swoiste iunctim
między petersburskimi polonikami, a statusem zabytków
de iure należnych Polsce, chociaż do dzisiaj pozostających nad Newą. Podobne podejście ignoruje bowiem
wielowiekową obecność Polaków w Petersburgu i ich
aktywny wkład w rozwój „Północnej Stolicy”, fakt powstania właśnie tam niemałej części owych dzieł polskich
twórców (przychodzi tutaj na myśl chociażby kolekcja
malarstwa Aleksandra Orłowskiego czy obfity zbiór poloników z zbiorach petersburskiej Akademii Sztuk Pięknych,

która przecież dla setek polskich artystów była ich „alma
mater” – w skomplikowany charakter tej ostatniej kwestii wprowadza znakomicie publikowany w niniejszym
tomie tekst Dariusza Konstantynowa), okazałe – legalne –
nabytki rosyjskich kolekcjonerów (w tym przedstawicieli
dynastii Romanowów), wreszcie – fakt funkcjonowania
właśnie tam wielu centralnych organów administracji
Imperium Rosyjskiego. Ostatnie ze wspomnianych zjawisk wpłynęło na wytworzenie podczas zaborów ogromnej masy dokumentacji archiwalnej, do polskiej historii
i terytorium odnoszącej się wprawdzie bezpośrednio, ale
z punktu widzenia naczelnej i powszechnie respektowanej w archiwistyce międzynarodowej zasady proweniencji w sposób integralny związanej z narodowym zasobem
archiwalnym państwa rosyjskiego. Zauważmy więc, iż
uznawanie za „polskie kolekcje” zawartości ogromnej
większości archiwalnych zespołów i rękopiśmiennych
zbiorów, znajdujących się obecnie w petersburskich archiwach – zwłaszcza w Rosyjskim Państwowym Archiwum
Historycznym (RGIA) – i bibliotekach poważnie zaciemnia ten i tak dostatecznie skomplikowany obraz. Wydaje
się natomiast, iż zważywszy na fundamentalny dla badania polskich dziejów charakter owych zespołów i kolekcji, których liczba idzie wszak w setki (przekonuje o tym
dowodnie lektura dwóch okazałych tomów przewodnika
po spuściźnie Kościoła Rzymskokatolickiego, wydanych
w latach 1999–2000 pod redakcją i z inicjatywy ks. Krzysztofa Pożarskiego), życzliwe stosowanie przez rosyjskich

Hieronim Grala

Polskie kolekcje w petersburskich muzeach, bibliotekach i…

Hieronim Grala
Warszawa, Uniwersytet Warszawski

345

gospodarzy innej ważnej zasady międzynarodowej archiwistyki, a mianowicie zasady wspólnego dziedzictwa
oraz realizacja wspólnych projektów inwentaryzacyjnych
byłaby najlepszym rozwiązaniem dla udokumentowania
naszej spuścizny w mieście nad Newą. Zresztą szereg
udanych inicjatyw badawczych z ostatnich dziesięcioleci,
w pierwszym rzędzie odnoszących się do zbiorów bibliotecznych (Biblioteka Załuskich, Biblioteka Nieświeska,
księgozbiór Zygmunta Augusta) pozwala dość optymistycznie rokować podobnym zamysłom. Ostatnio – po
wielu dziesięcioleciach zaniedbań – przedmiotem takich
badań stały się bogate zbiory polskich rękopisów z zasobów petersburskiego Instytutu Historii Rosyjskiej Akademii Nauk, w tym kolekcje Pawła Dobrochotowa i Nikołaja
Lichaczowa.
Warto również pamiętać, iż kwestia prawnych pretensji strony polskiej wobec dóbr przemieszczonych do
Petersburga przed rokiem 1916 została ostatecznie rozstrzygnięta i w pewnym sensie także skonsumowana
w postaci imponującej rozmiarami akcji rewindykacyjnej, będącej następstwem traktatu pokojowego w Rydze
z 18 marca 1921 roku, a zwłaszcza jego XI punktu, przeprowadzonej w następstwie długotrwałych i żmudnych prac
Mieszanej Komisji Specjalnej, rozwiązanej ostatecznie
dopiero w 1937 roku.
Przy okazji warto też zapewne dodać, iż zabytki
sztuki polskiej pojawiały się w carskiej stolicy na długo
przed rozbiorami, zatem ich los – aczkolwiek niekiedy

dramatyczny czy nawet tajemniczy – stanowi zagadnienie
nieco odmienne.
Przykładowo przypomnijmy losy interesujących od
czasu do czasu polską opinię dwóch płócien Tommaso
Dolabelli, ilustrujących przewagi Wazów nad Moskwą:
Złożenie hołdu Zygmuntowi III przez carów Szujskich
i Zdobycie Smoleńska. Nie ulega wątpliwości, malowidła
te trafiły nad Newę, i to w dość łatwych do ustalenia
okolicznościach. Zdaniem naszego dostojnego dziejopisa,
skądinąd przez szereg lat przymusowego pensjonariusza
Twierdzy Pietropawłowskiej – Juliana Ursyna Niemcewicza – miało to miejsce w 1716 roku: „Za spotkaniem się
[króla] Augusta II z [carem] Piotrem [I] Alexiewiczem
w Warszawie, Car naparł się tych obrazów a August
odmówić nie umiał, iest wielce do podobieństwa, że malowania te zniszczone zostały”1. Zasłużony historyk mylił
się wszakże mocno, suponując celowe zniszczenie owych
płócien, wydaje się bowiem wielce prawdopodobne, iż
właśnie je widział w podpetersburskiej carskiej rezydencji
w Gatczynie w 1835 roku ówczesny prezes imperatorskiej
Akademii Sztuk Pięknych Aleksiej Olenin, wspominając
wiszące tam dwa malowidła, przedstawiające „wizytę
księcia Wasyla Szujskiego u króla Zygmunta Starego”
(sic! – HG) i „wydarzenie historyczne współczesne pierwszemu”, co chyba niezbyt fortunnie identyfikowano niedawno w literaturze przedmiotu jako Wjazd Janusza
księcia Radziwiłła do Kijowa w 1651 r. (Zofia Strzyżewska). Pojawiająca się obecnie w tekstach publicystycznych
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opinia, iż dzieła Dolabelli zostały jakoby spalone na rozkaz
Piotra I jest zatem fikcją, pozbawioną oparcia w źródłach.
Obecnie oba płótna uznać należy natomiast za zaginione,
co bynajmniej nie przesądza jeszcze o ich zniszczeniu,
chociaż dramatyczne losy gatczyńskich zbiorów podczas drugiej wojny światowej (pałac carski zniszczony
został w takim stopniu, iż jego odbudowę podjęto dopiero
w 1976 roku!), raczej nie napawają optymizmem.
Oczywiście zupełnie odmienny charakter miała
masowa – prowadzona wszak w trybie administracyjnym – grabież polskich dóbr kultury w następstwie kolejnych kataklizmów dziejowych: nieco skromniejsza po
pierwszych dwóch rozbiorach, rozpasana i gigantyczna,
choć niekiedy dość chaotyczna, po upadku insurekcji
kościuszkowskiej i III rozbiorze, metodyczna i mściwa
po upadku powstania listopadowego. Zgodzić się zatem
należy z opinią Karola Wójcika, eksperta polskiej delegacji
z Mieszanej Komisji Specjalnej: „Kto, kiedy, co, ile, jakimi
drogami z Polski wywiózł i gdzie to ugrzęzło? Nikt już
tego w pełni nie dojdzie. Jedyną miarą jest chyba pustka,
jaka po tych spustoszeniach została na ziemiach Rzeczypospolitej. Ważniejsze tylko i z większym cynizmem,
bo w jasny dzień dokonywane rabunki zostawiły ślad
widoczny, ale i na te wiadome fakty brak było dowodów,
bo konfiskat i rekwizycji nie kwitowano. Władze rosyjskie
prowadziły wprawdzie w wielu wypadkach szczegółową
korespondencję dotyczącą poszczególnych rabunków,
korespondencja ta jednak utknęła głęboko w rosyjskich

archiwach, szczególnie w archiwum ministerstwa dworu,
Ermitażu, ministerstwa wojny i tylko przypadek lub niedyskrecja jakiegoś rosyjskiego uczonego oddawała do
dyspozycji strony polskiej równie rzadki jak cenny ślad
albo dowód”2.
Odmienne zagadnienie niż zorganizowana grabież
popowstaniowa (obszerniej o tym procederze poniżej)
stanowi zorganizowana przez władze carskie ewakuacja
części polskich – zwłaszcza warszawskich – zbiorów
w głąb Rosji (w tym – do Petersburga) w obliczu postępów ofensywy armii niemieckiej (jesień 1914 – lato 1915).
Operacji owej dokonywano w sposób zorganizowany,
niekiedy nawet z pewnym pietyzmem, bowiem przedmiotem jej były dobra uznane za własność dynastii i państwa
rosyjskiego, np. zbiory Łazienek i Zamku Królewskiego
w Warszawie.
Nie ulega wszakże wątpliwości, iż zasadnicza część
przemieszczonych nad Newę polskich dóbr kultury pochodziła z grabieży wojennej i oficjalnych konfiskat – stosunkowo precyzyjnie określał to wspomniany już wcześniej
XI punkt Traktatu Ryskiego, regulujący kwestię zwrotu
Polsce zagrabionego mienia kulturalnego, który za podstawę przyjmował następującą periodyzację, świadczącą
o dobrym rozumieniu różnorodności uwarunkowań
historycznych:
1. Zbiory wywiezione do Rosji od 1772 roku;
2. Zbiory ewakuowane do Rosji od dnia 1 sierpnia
1914 roku do 1 października1915;
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3. Zbiory ofiarowane lub zapisane do dnia 7 listopada
1917 roku przez obywatela lub instytucję swemu państwu –
tu zwroty miały dotyczyć obu stron: jeśli np. na terytorium
Polski znalazły się zbiory zapisane lub ofiarowane przez
Rosjan państwu rosyjskiemu, podlegały zwrotowi Rosji
(i odwrotnie).
Odmienną sprawą od tak wydawałoby się czytelnej konstrukcji prawnej okazał się wszakże sam przebieg rokowań, od początku nacechowanych złą wolą
naszych partnerów (dokumenty radzieckie, w tym tzw.
Tajny Raport jej wieloletniego rosyjskiego przewodniczącego – Piotra Wojkowa, nie pozostawiają w tej
materii cienia wątpliwości), a przez czas dłuższy także
maksymalizmem roszczeń strony polskiej, domagającej
się – w ramach dziedzictwa Rzeczypospolitej Obojga
Narodów – ogromnej masy zabytków i archiwaliów,
do których aspirować mogły inne współtworzące ją
obok Polaków narody. Proces ten obfitował w liczne
momenty drastyczne i skandale. Kilku przedstawicieli
RP wydalono, zaś w atmosferę rewindykacyjnych debat
najlepiej bodaj wprowadza następująca konstatacja Wojkowa: „Muszę stwierdzić, iż o ile na posiedzeniach podkomisji lub komisji rosyjskich akademików i uczonych
trzeba było pociągać za poły, żeby któryś nie nazwał
Polski guberniami przywiślańskimi lub czymś w tym
rodzaju, o tyle ukraińskich akademików i uczonych lepiej
w takich przypadkach trzymać za ręce, ponieważ oni
po prostu biorą się do bicia”3. Trudno zatem uznać, iż

negocjacje – zwłaszcza na początkowym etapie – miały
charakter akademicki i toczyły się sine ira et studio.
Ostatecznie, po żmudnych i dramatycznych negocjacjach, dnia 30 października 1922 roku podpisano kompromisową „Rezolucję”, która odtąd stała się jedynym
punktem odniesienia wszystkich debat i decyzji. Zawierała
ona porozumienie w sprawie wydania Polsce rękopisów
i książek z Rosyjskiej Biblioteki Publicznej (czyli odstąpiono od forsowanej przez delegację radziecką zasady
nienaruszalności petersburskiej biblioteki, której historyczny fundament stanowiły przecież zagrabione polonica – w pierwszej kolejności zbiory Biblioteki Załuskich)
oraz polskich zasobów grafiki z Biblioteki Akademii Sztuk
Pięknych. Strona polska zobowiązała się do „oszczędzenia” Biblioteki Publicznej i pozostawienia w niej pewnych
części zbiorów wywiezionych z Polski, w zamian strona
rosyjska zgodziła się na wydanie polskich zbiorów, które
nie zostały wcielone do Biblioteki i znajdują się w innych
instytucjach. Za zatrzymane w Bibliotece Publicznej rękopisy i druki strona polska miała także otrzymać ekwiwalenty w postaci przedmiotów o równej wartości naukowej
bądź artystycznej.
Niemniej, nawet wówczas szereg kwestii wymagał szczegółowych negocjacji, związanych z pochodzeniem i statusem poszczególnych kolekcji. O ile bowiem
wywózka polskich dóbr kultury nad Newę w następstwie
dwóch pierwszych zaborów dotyczyła zbiorów prywatnych
i kościelnych, przy czym – jak dowodzi casus Biblioteki
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Nieświeskiej (patrz niżej) – niekiedy starano się zacho- narodu: nie darmo vox populi przypisywał „oświeconej
wać pewne decorum, udzielając ograbionemu gratyfikacji
carycy” wyjątkowo haniebny postępek w postaci wykofinansowej (mamy tutaj zatem do czynienia z transakcją
rzystania zdobycznego tronu polskich monarchów jako
wymuszoną ex post), o tyle likwidacja państwowości pol- prywatnego sedesu w jej apartamencie gwoli ostatecznego
skiej po upadku insurekcji kościuszkowskiej przydała temu
pohańbienia idei państwowej podbitego narodu.
procederowi charakter zgoła instytucjonalny, ba – reguSkala owej zorganizowanej grabieży dóbr kultury
lowany osobistymi zaleceniami Katarzyny II. Na pierwszy
była wyjątkowa: proceder ów – jak widać, bynajmniej nie
ogień, jak można wnosić z reskryptu „Semiramidy Pół- spontaniczny, bo zorganizowany w oparciu o precyzyjne
nocy”, przekazanego zdobywcy Warszawy – Aleksandrowi
wytyczne dworu carskiego – nie ominął ani zbiorów
Suworowowi, miały pójść symbole państwowe i archiwalia: publicznych, ani prywatnych, zaś apetyt zaborców był
„Znaki Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego, monstrualny. Słusznie konstatowała Zofia Strzyżewska:
tj. buławy hetmańskie, sztandary, buńczuki, pieczęcie, „Pokonani musieli zapłacić za klęski wysoką cenę – na
buławy marszałkowskie itp., a także wszystkie cywilne ni
zesłania szli i jechali nie tylko skuci kajdanami ludzie,
polityczne archiwa, w tym oba archiwa Koronne i Litewskie, wywożono także książki i rękopisy, obrazy olejne i grametryki i archiwa, które mogą znajdować się w domach
fiki, medale i monety, stemple i tłoki pieczętne, kolekcje
byłych kanclerzy, archiwa Senatu, byłej Rady Nieustającej, starożytnej broni i uzbrojenie, mapy woskowe, rzeźby
szczególnie znajdujące się w Zamku królewskim stare
i tablice pamiątkowe etc. etc., jednym słowem wszystko,
archiwum, tzw. Gabinet Królów Polskich i bibliotekę co stanowiło dorobek narodów cywilizowanych w sferze
publiczną zwaną Załuskiego”4. Jak widać – był to wykaz
materialnej i duchowej”5.
tyleż kompetentny, co arcypojemny. Lektura powyższej
Uprzedzając nasze dalsze uwagi stwierdzić należy
instrukcji – dodajmy, pieczołowicie wykonanej przez
dobitnie, iż znaczenie trofeów z Polski, napływających do
adresata – nie pozostawia najmniejszych złudzeń, iż pro- carskiej stolicy kilkoma falami (konfederacja barska 1772,
ceder ów był starannie przemyślany, jego cele wykraczały III rozbiór 1795, upadek powstania listopadowego 1831)
daleko poza zwyczajową chciwość zdobywcy, zaś rozezna- dla powstania i rozwoju czołowych petersburskich instynie Katarzyny II w polskich realiach było zgoła wyborne. tucji kulturalnych (m.in. Rosyjska Biblioteka Narodowa,
Niezależnie od zachłanności, monarchini znakomicie
Biblioteka Akademii Nauk, kolekcja militariów Ermirozumiała znaczenie przedmiotów, ucieleśniających tra- tażu) było zgoła kapitalne. Zaświadcza o tym dowodnie
dycje państwowości i symbolizujących pamięć historyczną
klasyczne zestawienie Edwarda Chwalewika, uczestnika
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Zofia Strzyżewska, Konfiskaty
warszawskich zbiorów
publicznych po powstaniu
listopadowym. Biblioteka
Uniwersytetu Warszawskiego
i Warszawskie Towarzystwo
Przyjaciół nauk. Materiały
i dokumenty z archiwów rosyjskich, Warszawa 2000, s. 7–8.

5.

Ibidem, s. 7.
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prac Mieszanej Komisji Specjalnej, osobiście zaanga- „barbarzyństwem”7. Na analogicznym stanowisku stanęła
żowanego w rewindykację poloniców z obszaru Rosji, zresztą w swej odezwie Rada Uniwersytetu Piotrogrodza zwłaszcza z Leningradu i Moskwy po pokoju ryskim
kiego, nazywając zadośćuczynienie polskim roszczeniom
1921 roku (właśnie pod wpływem owych niełatwych roko- „rabunkiem rosyjskiego dorobku umysłowego”.
wań i niemniej trudnej ich egzekucji powstało uzupełnione
Warto zauważyć, iż operacja grabieży polskich zbiowydanie II jego bezcennego vademecum Zbiory polskie). rów dóbr kultury zarówno ze względu na swe rozmiary, jak
Symptomatyczne, iż zbiorom moskiewskim badacz ów
i wątpliwe kwalifikacje wykonawców (do legendy przeszło
poświęcił 17 stron swej pracy, natomiast wykaz poloniców świadectwo sekretarza ambasady francuskiej w Wiedniu,
petersburskich (leningradzkich) zajmuje 61 stron, ustę- wspominającego przycinanie – a raczej przepołowiepując objętością jedynie opisom zbiorów krakowskich
nie – drogocennego kodeksu ze zbiorów Załuskich do
(70 stron) i lwowskich (62 strony), a przewyższając opis
wymiarów skrzyni przez pakujących trofea „Tatarzynów”),
zbiorów wileńskich (40 stron). Godne uwagi, iż znacznie
przyniosła przewożonym kolekcjom niemałe straty, spotęskromniej wypadają na tym tle zbiory poloników w pozo- gowane jeszcze przez warunki transportu i składowania
stałych stolic zaborców (Berlin – 7, Wiedeń – 11 stron). w samym Petersburgu.
Potwierdza to zresztą dokumentacja wspomnianych rokoPrzypomnijmy zatem, czym była w momencie konwań rewindykacyjnych i zaciekły opór strony radzieckiej
fiskaty owa publiczna książnica – „Biblioteka Rzeczyprzed zaspokojeniem polskich roszczeń, właśnie w imię
pospolitej Załuskich Zwana”, ufundowana przez dwóch
„nierujnowania istniejących w Rosji skarbnic o znaczeniu
biskupów Załuskich – braci-bibliofilów i kolekcjoneogólnoludzkim”, na którym to stanowisku zgodnie stali
rów: Józefa Andrzeja (1702–1774) i Andrzeja Stanisława
zarówno przedstawiciele radzieckich władz, jak i uczest- (1695–1758), którzy udostępnili swe zbiory szerokiej
niczący w rokowaniach rosyjscy eksperci, wśród których
publiczności w sierpniu 1747 roku. Nie ulega wątpliwonie brakowało prawdziwych znakomitość nauki (Igor ści, iż zbiór ten, który w połowie lat siedemdziesiątych
Grabar, Siergiej Płatonow, Nikołaj Lichaczow, Matwiej XVIII wieku obliczano na 400 000 woluminów, 20 000
Lubawskij i inni). Dodajmy, iż stosunek opinii publicz- rękopisów i 40 000 rycin, słusznie uznawano wówczas za
nej w Rosji Radzieckiej do tej materii dobrze ilustrują
jedne z największych na świecie; zarazem była to przetytuły ówczesnych publikacji prasowych, dosłownie biją- cież jedna z pierwszych w Europie bibliotek narodowych.
cych na alarm w sprawie wywozu dóbr polskiej kultury
Tempo wywózki sprzyjało dekompozycji zbiorów –
z Rosji6 i nazywających ów akt sprawiedliwości dziejowej
skądinąd, jeśli wierzyć świadectwu Joachima Lelewela
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pewna ich część, idąca w dziesiątki tysięcy tomów, została
pod drodze (m.in. w Grodnie) wykupiona z rąk konwojentów przez polskich bibliofilów i kolekcjonerów – Tadeusza
Czackiego i Joachima Litawora Chreptowicza, zasilając
zbiory Liceum Krzemienieckiego (wywiezione zresztą po
powstaniu listopadowym do Kijowa) i biblioteki w Szczorsach. Ostatecznie do stolicy carskiej dotrzeć miało wedle
danych z 1796 roku ok. 260 000 woluminów, ponad 24 000
rycin oraz ok. 12 000 rękopisów.
Wciąż jeszcze ogromny księgozbiór, nie mający sobie
równych w carskiej Rosji ani pod względem rozmiaru, ani
też pod względem jakości stał się rzeczywistym fundamentem powołanej wówczas do życia Cesarskiej Biblioteki
Publicznej (1795), instytucji której utworzenie planowano
od dawna. Instytucja ta miała co prawda statutowy obowiązek gromadzenia przede wszystkim dzieł rosyjskich
i dotyczących Rosji, ale nie gardzono również innymi
zbiorami, zakupując z myślą o jej kolekcji m.in. księgozbiory Woltera i Diderota. Działania te nie zapobiegły
jednak stopniowej erozji zbiorów Załuskich, składowanych
w nieodpowiednich zazwyczaj warunkach (częstokroć
narażonych na wilgoć), w siedzibach prowizorycznych,
zupełnie nieprzystosowanych do wymogów bibliotecznych,
a nierzadko także rozkradanych. Zbiory pozostawały faktycznie bez nadzoru, zaś dość chaotyczne i rozciągnięte
w czasie próby usystematyzowania i opisania zdobycznej
kolekcji nie sprzyjały bynajmniej zachowaniu ich integralności. Wobec przedłużających się prac nad siedzibą

Cesarskiej Biblioteki, oddanej do użytku dopiero jesienią
1801 roku, część kolekcji przekazano innym instytucjom
(m.in. bibliotekom Sztabu Generalnego, Akademii Nauk
oraz Uniwersytetu Petersburskiego). Ostatecznie pozostałą część zbiorów Załuskich nowa książnica wchłonęła,
ale chociaż wedle „Przewodnika Cesarskiej Biblioteki
Publicznej z 1861 roku” pozostawało w jej zbiorach ponad
238 000 tomów załuscianów, straty kolekcji bez wątpienia
były przeogromne (wedle kompetentnej opinii Tomasza
Szwacińskiego już w pierwszym etapie pobytu księgozbioru nad Newą – do 1809 roku – utracono kilkanaście
tysięcy woluminów). Gwoli ilustracji można powołać
się tutaj na sprawozdanie Cesarskiej Biblioteki za lata
1808–1812, gdzie mowa jest o „książkach z Warszawy”,
które „tak zbutwiały, że większość z nich stała się całkowicie nieprzydatna do wykorzystania” oraz o ogromnej
liczbie kart luźnych z rozmaitych ksiąg, które ostatecznie
sprzedano na wagę [!] za 56 rubli 85 kopiejek, uzyskane
środki obracając „na korzyść biblioteki”.
Zrządzeniem losu po upadku powstania listopadowego nad Newą pojawiła się następna partia załuscianów: w wyniku konfiskaty zbiorów Biblioteki Publicznej
przy Uniwersytecie Królewskim w Warszawie ocalone
od wywózki w 1795 roku przez polskich patriotów fragmenty Biblioteki Załuskich dołączyły do carskich trofeów.
Symptomatyczne, iż chociaż ze zbioru uniwersyteckiego
oficjalnie miały w Warszawie pozostać rękopisy i dzieła
w języku polskim, to na mocy specjalnego rozkazu cara
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Mikołaja I (1796–1855) wszystkie pozycje posiadające
znaki Biblioteki Załuskich bez względu na język dzieła
wywożone były do Petersburga. (Paradoksalnie, niebawem
pewna ilość załuscianów miała odbyć podróż w kierunku
zgoła odwrotnym, planowano bowiem, że warszawska
Biblioteka Rządowa otrzyma w latach 1840–1863 znaczące
wsparcie z książnic petersburskich, zaś wśród przekazanych jej wówczas wielu tysięcy dubletów pokaźną część
stanowiły właśnie pozycje z dawnej Biblioteki Załuskich!).
Powyższy epizod pozwala zilustrować generalną tendencję w dziewiętnastowiecznych losach kolekcji Załuskich:
parcelowana, przekazywana w częściach do innych księgozbiorów imperium, utraciła dość szybko swa pierwotną
integralność, czemu zresztą sprzyjały kolejne reformy
struktury zbiorów Biblioteki Cesarskiej. W połączeniu
z imponującym przyrostem zasobów Biblioteki Cesarskiej
prowadziło to do coraz wydatniejszego rozpraszania się
załuscianów i wtapiania się w petersburskie zbiory.
Nie oznacza to wszelako, iż o walorach tej unikalnej
kolekcji zapomnieli sami Polacy: Cesarska Biblioteka
Publiczna stała się istną Mekką dla polskich badaczy
z wszystkich trzech zaborów, konsekwentnie penetrujących przemieszczone zbiory, a niejednokrotnie dokonując
nawet swoistych „rewindykacji”. Wedle relacji znakomitego prawnika Romana Hubego miał w tym celować
zwłaszcza historyk Ignacy Żegota Onacewicz (1781–1845),
który jakoby wyniósł stąd wiele cennych rękopisów, pozostających bez należytego nadzoru. Przyjeżdżano tutaj

zatem z różnych krańców dawnej Rzeczypospolitej, pracowano i dokonywano kolejnych odkryć: wśród najznakomitszych wyliczyć należy odnalezienie w 1890 roku przez
Aleksandra Brücknera (1856–1939) najstarszego zabytku
literackiego w języku polskim – Kazań Świętokrzyskich,
pochodzącego ze skonfiskowanych zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (obecnie w zbiorach Biblioteki
Narodowej w Warszawie).
Zgodnie z przywoływanymi już uprzednio postanowieniami pokoju ryskiego wywiezione z ziem polskich
przez władze carskie dobra kultury miały zostać zwrócone. Konsekwencją tych postanowień był zwrot niemal
całej przechowywanej w Rosyjskiej Bibliotece Publicznej
kolekcji rękopisów Biblioteki Załuskich (na miejscu pozostało zaledwie ok. 300 jednostek). W przypadku druków
strona radziecka odmówiła zwrotu całości księgozbioru
Załuskich książek, żądając od strony polskiej dokonania
wyboru jednostek szczególnie cennych z punktu widzenia
kultury narodowej, co w istocie rzeczy minimalizowało
skalę polskich roszczeń (także w zakresie starodruków).
Ów symboliczny targ – rękopisy za książki – dobitnie
wyłożył ogródek przewodniczący delegacji radzieckiej,
Piotr Wojkow, za pomocą frazy wielce instruktywnej dla
radzieckich ekspertów: „ciąć po rękopisach, oszczędzać
książki”.
Miarą wysiłku, jakiego wymagała od polskich ekspertów kwestia rewindykacji, wydaje się następująca statystyka: od listopada 1922 do czerwca 1935 roku odbyło się

Hieronim Grala

Polskie kolekcje w petersburskich muzeach, bibliotekach i…

352

190 posiedzeń pełnomocników, 280 posiedzeń ekspertów
z biblioteki króla Zygmunta II Augusta, zawierającym
do spraw rękopisów i 235 – ekspertów do spraw ksią- 74 pozycje (przypomnijmy, iż rewindykowane uprzedżek. Jeśli mowa o zbiorach bibliotecznych, to ostatecz- nio 72 pozycje z tej samej kolekcji przepadły w wojennej
nie łączna liczba zwróconych w latach 1922–1935 tomów
pożodze w warszawskiej Bibliotece Narodowej).
przekroczyła 70 000, z czego większość stanowić musiały
Osobne miejsce wśród polskich księgozbiorów, które
załusciana, choć dokładne określenie proporcji nie jest
losy rzuciły nad Newę zajmuje przesławna biblioteka
możliwe przy obecnym stanie badań (szczegółowa doku- ordynacka Radziwiłłów z Nieświeża (Bibliotheca Ducali
mentacja polskiej delegacji przepadła w wojennej zawie- Radivilliana Nesvisiensi), zresztą pierwsza wielka kolekcja,
rusze). Ponadto zwrócono stronie polskiej ponad 13 000 zagrabiona na obszarze Rzeczypospolitej przez władze
rycin. Większa część rewindykowanych zbiorów spłonęła
carskie. Księgozbiór ten, za założyciela którego uważa
jednak w 1944 roku, po upadku powstania warszawskiego, się Mikołaja Radziwiłła „Sierotkę” (1549–1616), a którego
w podpalonym przez Niemców gmachu przy ul. Okólnik 9. ostatnim prawnym posiadaczem był sławny Karol StaniPo II wojnie światowej podjęto wspólne polsko-ra- sław „Panie Kochanku” (1734–1790), skonfiskowany został
dzieckie badania nad dawnym księgozbiorem Załuskich, u schyłku konfederacji barskiej z polecenia Katarzyny II
które rzeczywistego przyspieszenia nabrały wszelako
i wywieziony w całości do Sankt Petersburga (sierpień
dopiero w odmienionej rzeczywistości politycznej – po 1772), gdzie trofea przekazano ostatecznie bibliotece Impe1989 roku. Ostatecznie, w roku 2013 jako efekt wielolet- ratorskiej Akademii Nauk (obecnie Biblioteka Rosyjskiej
niego bilateralnego projektu badawczego obu sukcesyj- Akademii Nauk). Zasłużony bibliotekarz tej instytucji,
nych niejako wobec pierwszej naszej książnicy narodowej
Iwan Bakmeister, skonstatował niebawem filozoficznie:
instytucji – Biblioteki Narodowej w Warszawie i Rosyjskiej „Zadziwiające, iż wojna, wszędzie wyrządzająca naukom
Biblioteki Narodowej w Petersburgu ukazał się imponu- wielkie straty, w Rosji przynosi im korzyść” (1779). Teza
jący objętościowo Inwentarz rękopisów Biblioteki Zału- ta, sprawdzająca się wyłącznie w przypadku państw
skich w Cesarskiej Bibliotece Publicznej, zaś w 2014 roku
zwycięskich, w kontekście stosunków polsko-rosyjw gmachu tejże biblioteki otwarto wystawę, prezentującą
skich w XVIII–XIX wieku wiernie oddaje charakter zorrękopiśmienne załusciana z jej zbiorów.
ganizowanej na poziomie państwowym grabieży dóbr
Ostatnio prace nad polskimi zabytkami w zbiorach
kultury, której ofiarą padły nasze najważniejsze zbiory
Rosyjskiej Biblioteki Narodowej zaowocowały kolejną
publiczne i prywatne. Dodajmy, iż biblioteka nieświeska
piękną inicjatywą i wspólną publikacją: katalogiem książek
w przeddzień grabieży obliczana była na 15 000 tytułów,
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uzupełnionych jeszcze o okazały zbiór kartograficzny
oraz liczne muzykalia i grafiki.
Przemieszczona nad Newę biblioteka pierwotnie
stanowiła w zbiorach Biblioteki Akademii Nauk osobną
kolekcję: sporządzony w latach 1773–1779 osobny Catalogus Bibliothecae Radivillianae (uzupełniony następnie
w 1801 roku i w latach czterdziestych XIX wieku) – niezależnie od strat nieuniknionych podczas grabieży i przemieszczenia księgozbioru – prezentował się jeszcze nader
imponująco, odnotowując 9673 tytuły. Niestety, niebawem
integralność kolekcji została drastycznie naruszona na
rzecz innych księgozbiorów imperium. Pierwszym beneficjentem stała się odbudowywana po napoleońskim pożarze z 1812 roku biblioteka Uniwersytetu Moskiewskiego
(obecnie Biblioteka Państwowego Uniwersytetu Moskiewskiego) – w 1814 roku zasilono ją 1276 tytułami (co prawda
na ów bogaty legat złożyły się przede wszystkim dublety).
Kolejnymi beneficjentami stały się biblioteki dwóch
innych uniwersytetów w pogranicznych prowincjach –
Wielkim Księstwie Finlandzkim i Królestwie Polskim
(sic!): w 1829 roku aż 1076 tytułów – przede wszystkim
z zakresu teologii i prawa – otrzymał uniwersytet w Helsingforsie (obecnych Helsinkach), zaś pewną liczbę tytułów – w ramach dwóch obfitych darowizn (1840–1842,
1863) – otrzymała Biblioteka Rządowa w Warszawie
(późniejsza Uniwersytecka). Równocześnie ostatecznie
zlikwidowana została – poprzez biurokratyczny podział –
odrębność nieświeskiej kolekcji (1836): druki w języku

polskim włączono do Oddziału I (rosyjskiego), pozostałe –
w tym druki polskie w innych językach – włączono do
Oddziału II (zagranicznego). Dekompozycji księgozbioru
nieświeskiego dopełniła kolejna decyzja administracyjna
z 1883 roku: książki nieświeskie podzieliły wówczas los
pozostałych książek polskich z Oddziału I Biblioteki Akademii Nauk, włączonych do nowoutworzonego Oddziału
III (Słowiańskiego), gdzie zresztą – nie licząc pewnej
liczby woluminów, przeniesionych do Oddziału Książek
Rzadkich – przechowywane są do chwili obecnej. Nie był
to zresztą kres dramatycznych doświadczeń petersburskich radivillianów: podczas rokowań rewindykacyjnych,
konsumujących zapisy pokojowego traktatu ryskiego
(1921) pozostały one de facto poza kręgiem zainteresowań
komisji specjalnej, zaś trudna do ustalenia ich liczba
uległa zniszczeniu podczas wielkiego pożaru biblioteki
w lutym 1988 roku.
Podjęty przez międzynarodowy zespół pod kierownictwem Stanisława Siess-Krzyszkowskiego benedyktyński trud zestawienia wykazu znanych nam obecnie
nieświeskich radivillianów doprowadził powstania elektronicznego katalogu, zawierającego dane 911 pozycji (766 woluminów), z czego lwia część – 767 pozycji
(669 woluminów) pochodzi ze zbiorów petersburskiej
Biblioteki Akademii Nauk. Inne książnice prezentowane są
we wspomnianym zestawieniu nieporównanie skromniej:
76 pozycji – Moskwa, 66 pozycji – Helsinki, kilkadziesiąt
pozycji – Warszawa (w tym 23 stare druki polskie).
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Ostatnie dziesięciolecia przyniosły znaczący postęp „kniaziowi Warszawskiemu” wobec pokonanych „twarde
w petersburskich badaniach nad nieświeskimi staro- postępowanie na skutek działań wojennych”. Mniejsza
drukami w zbiorach Biblioteki Akademii Nauk, czego
zresztą o to, iż Czernyszew przy okazji zwrócił feldnastępstwem są dwa tomy ich katalogu, w tym warto- marszałkowi uwagę na niestosowność wstawiania się za
ściowa próba rekonstrukcji polskojęzycznej części radzi- Warszawskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk, lojalnym
wiłłowskiego księgozbioru, odnotowująca 530 pozycji. jakoby wobec cara i zajmującym się podczas „polskiego
Z satysfakcją podkreślić należy, iż wspomniane publikacje
buntu” wyłącznie działalnością naukową („szperaniem
mogły ukazać się dzięki wsparciu finansowemu ze strony
i wydoskonaleniem literatury”), gorzej iż w tej materii
polskich placówek dyplomatycznych nad Newą – Konsu- zabrał – nie bez irytacji! – głos sam „gosudar’ imperalatu Generalnego RP i Instytutu Polskiego.
tor” i nie pozostawił swemu umiłowanemu „ojczulkowi
W 2009 roku Biblioteka Nieświeska, wraz z Archi- dowódcy” cienia złudzeń: „[…] weszliśmy do Warszawy
wum Radziwiłłów, została wpisana na Listę Pamięci
siłą oręża, więc i wszystkie podobne przedmioty stanowią
Świata UNESCO (jako wspólna propozycja Białorusi, Fin- nasze trofea. Z łaski mogę im je później ofiarować, ale
landii, Litwy, Polski, Rosji i Ukrainy).
należą one do nas”. Wykładnia powyższa pozostawała
Bodaj jeszcze bardziej dramatyczny niż w przypadku
zresztą w swoistym konflikcie z niedawno wprowadzonym
zbiorów nieświeskich los stał się udziałem Biblioteki Uni- na miejsce uchylonej konstytucji Statutem Organicznym,
wersytetu Warszawskiego, od 1818 roku mającej status
oznaczała bowiem usankcjonowanie wilczych zasad ius
biblioteki publicznej, skonfiskowanej przez władze carskie
belli wobec terytorium, uznanego właśnie za integralną
po upadku powstania listopadowego. Na nic zdały się część imperium.
zabiegi polskich uczonych o pozostawienie księgozbioru
Zapewne Paskiewicz, faworyt carski, ale żołnierz par
nad Wisłą, wsparte przez Radę Administracyjną Króle- excellence, odległy dotychczas od kwestii politycznych, nie
stwa Polskiego, która zdołała uzyskać pewną przychylność
zdawał sobie sprawy, iż ujmując się za pokonanymi, narudla swych starań nawet ze strony namiestnika – feld- szył de facto instrukcję monarszą dla swego poprzednika –
marszałka Iwana Paskiewicza! Instrukcje, jakie nadeszły
feldmarszałka Iwana Dybicza. Otóż Mikołaj I jeszcze
z Petersburga (symptomatyczne, iż sygnował je nie cywilny
w lutym 1831 roku zalecał ówczesnemu głównodowourzędnik, a naczelnik carskiego Sztabu Głównego, peł- dzącemu wojsk działających w Królestwie po zdobyciu
niący równocześnie obowiązki Ministra Wojny, generał Warszawy „opieczętowanie biblioteki uniwersyteckiej
Aleksander Czernyszew), nakazywały nowo upieczonemu
i biblioteki Towarzystwa Przyjaciół Nauk”! Przedmiot
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monarszej pożądliwości prezentował się zresztą wielce
atrakcyjnie: wedle wstępnych wykazów carskiej administracji połączone zbiory obu instytucji obejmowały ponad
153 000 książek, 89 397 grafik i 17 259 medali. Godne podkreślenie podkreślenia jest, że dalsze losy warszawskich
księgozbiorów wskazują, iż przed nieuchronna podróżą
na Wschód kolekcje miały być jeszcze poddane testowi
ideowemu na prawomyślność: wydzielone z masy bibliotecznej blisko 2000 tomów o zakazanej treści wyekspediowano nad Newę oddzielnie, gdzie zresztą przez kilkanaście
lat czekały na dopełnienie się swego tragicznego losu:
ostatecznie zostały komisyjnie spalone 30 maja 1845 roku.
Biblioteka Publiczna w momencie likwidacji liczyła
ok. 130 000 woluminów, przy czym jej struktura była
niejednorodna, a katalogi niekompletne. Przedmiotem
grabieży stały się również dwa wspaniałe gabinety, stanowiące dumę Uniwersytetu Warszawskiego: numizmatyczny (ambicją jego kuratora, prof. Feliksa Bentkowskiego,
było zgromadzenie pełnego kompletu polskich monet
i medali) i rycin, w skład którego wchodziły m.in. kolekcje
grafik króla Stanisława Augusta i hrabiego Stanisława
Kostki Potockiego.
Warto odnotować, iż tym razem ekspedycja zagrabionych zbiorów nad Newę przebiegała w warunkach
nieporównanie lepszych niż miało to miejsce w przypadku
konfiskaty Biblioteki Załuskich: wysyłkę poprzedziło
przygotowanie stosownej ewidencji, zaś likwidatorzy
zawczasu określili nie tylko gabaryty skrzyń, też lecz

także zadbali o przygotowanie materiałów potrzebnych
do zapakowania książek („miękkiego papieru pakowego
i filcu, w przypadku braku ostatnich – grubego sukna
lub płótna”).
Obok okazałych księgozbiorów instytucjonalnych
(Biblioteki Załuskich, Biblioteki Publicznej przy Królewskim Uniwersytecie Warszawskim i Biblioteki WTPN)
i kościelnych (szereg cennych i ważnych kolekcji klasztornych) powędrowały nad Newę także pomniejsze księgozbiory rozlicznych urzędów Rzeczypospolitej (m.in.
zbiory kartograficzne Komisji: Wojskowej, Finansów
i Spraw Zagranicznych, które zasiliły kolekcje carskiego
sztabu Generalnego i Kolegium Spraw Zagranicznych)
i Królestwa Polskiego (m.in. biblioteki i zbiory kartograficzne Rady Państwa, Głównego Zarządu Cenzury).
Tym samym szlakiem podążyły również skonfiskowane
kolekcje prywatne: wprawdzie pod względem wielkości
żadna z nich nie mogła konkurować ze wspomnianą wyżej
radziwiłłowską biblioteką z Nieświeża, ale niejednokrotnie
były to zbiory dość okazałe, zaś pod względem zawartości – zgoła bezcenne. Przypomnijmy zatem najważniejsze
z owych kolekcji, które los – a raczej wola zaborcy – rzuciły nad Newę, a których dokumentacja została odkryta
w zasobach RGIA przez Zofię Strzyżewską i częściowo
wprowadzona do obiegu naukowego przez Józefa Wojakowskiego: księgozbiory Michała Czackiego (1797–1860),
Aleksandra Potockiego (1798–1868), Wacława Rzewuskiego
(1785–1831) i Eustachego Kajetana Sapiehy (1797–1860).
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Gwoli zilustrowania rozmiarów owego procederu – i skali
zadanych przez zaborcę strat – przywołajmy przykład
dwóch ostatnich kolekcji.
Hrabia Wacław Seweryn Rzewuski znany jest szerszej opinii raczej jako romantyczny i nieco tajemniczy
„emir” z wiersza Juliusza Słowackiego Duma o Wacławie
Rzewuskim niż jako ceniony w Europie orientalista – członek Towarzystwa Naukowego w Getyndze, Akademii
Nauk w Monachium i Towarzystwa Przyjaciół Nauk
w Warszawie, a wreszcie – jako współwydawca (wraz
z wiedeńskim uczonym Josephem von Hammer-Purgstall,
skądinąd pierwszym prezydentem tamtejszej Cesarskiej
Akademii Nauk) – pierwszego na świecie czasopisma
orientalistycznego „Mines d’Orient” (6 tomów, 1809–1820).
Księgozbiór hrabiego, zgromadzony w jego rezydencji
w Sawraniu, cieszył się zasłużoną reputacją: przypuszcza
się, iż zawierał on miedzy innymi rękopis Koranu z pierwszych wieków islamu, manuskrypt Kosmografii Hadżi
Chalify z XVII wieku; wyjątkową wartość skonfiskowanych
u „polskiego buntownika” zbiorów potwierdza także urzędowa konstatacja Departamentu Mienia Państwowego
Ministerstwa Finansów z maja 1835 roku. Niestety, losy
księgozbioru – wedle oficjalnego inwentarza obejmującego
w momencie konfiskaty 152 pozycje – są trudne do prześledzenia, zwłaszcza iż wstępnie rozdzielono go na kilka
części, między innymi decydując o przekazaniu jednej
z nich do Biblioteki Komitetu Naukowego Ministerstwa
Finansów; skądinąd wiadomo, iż pokaźna partia trafiła
Hieronim Grala

w miejsce dobrze nam już znane – do Imperatorskiej
Biblioteki w Sankt Petersburgu.
Nieporównanie więcej da się powiedzieć o imponującej kolekcji księcia Eustachego Kajetana Sapiehy – pana
na Dereczynie i dziedzica zbiorów bibliotecznych, fundowanych przez dziada – Aleksandra Michała (1730–1793),
kanclerza Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz ojca –
Franciszka (1775–1829). W przeciwieństwie do ojca – targowiczanina i tajnego radcy dworu carskiego – Eustachy
Kajetan jednoznacznie opowiedział się po stronie sprawy
narodowej, poszedł do powstania listopadowego i bił się
w nim mężnie (otrzymał Złoty Krzyż Virtuti Militari),
wreszcie – po jego klęsce – udał się na emigrację, nie
przyjmując następnie obietnic carskiej amnestii i zwrotu
mienia za cenę powrotu do kraju i ukorzenia się przez
Mikołajem I. Majątek, który książę złożył na ołtarzu
sprawy narodowej, był znaczny: z samej tylko rezydencji dereczyńskiej wyekspediowano do Petersburga 2157
obiektów, w tym kolekcje medali i broni, wyroby złotnicze,
meble, obrazy, zbiór pasów kontuszowych i inne. Konfiskata objęła także księgozbiór: oficjalna lista tytułów
pozostawionych tymczasowo w Izbie Skarbowej w Grodnie i wyekspediowanych do dyspozycji Ministra Dworu
w Petersburgu obejmuje odpowiedni 262 pozycje (294
woluminów) i 1231 pozycji (2157 woluminów). Zasadniczą część zbioru stanowią wydawnictwa z XVII wieku,
ale w kolekcji nie brak także druków z XVII, a nawet
XVI stulecia. Niemniej, losy kolekcji, która nie mogła
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przecież uniknąć parcelacji typowej dla epoki i roszczeń
kompetencyjnych poszczególnych organów administracji
carskiej, są dzisiaj niezwykle trudne do prześledzenia.
Wiadomo natomiast, iż 3434 grafiki i rysunki z sapieżyńskiej kolekcji zasiliły zbiory tak faworyzowanej przez
cara Mikołaja I petersburskiej Akademii Sztuk Pięknych.
Na koniec rozważań o zbiorach bibliotecznych
w zasobach instytucji petersburskich wspomnieć należy
o skonfiskowanych bibliotekach klasztornych: między
innymi o księgozbiorach benedyktynów z Sieciechowa
i Łysej Góry, kanoników regularnych z Czerwińska, bożogrobców z Miechowa, domów cysterskich z Koprzywnicy
i Jędrzejowa oraz wielu innych, które w następstwie kasaty
wielkiej części domów zakonnych w zaborze rosyjskim
(1819) decyzją władz carskich wcielono pierwotnie do zasobów biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. W świetle
zachowanej dokumentacji rokowań rewindykacyjnych
widać wyraźnie, iż strona rosyjska konsekwentnie starała
się zaniżyć rangę zagrabionych kolekcji, by uniknąć ich
zwrotu; nie ulega wątpliwości, że znacząca część tych
znakomitych zbiorów nigdy nie powróciła do ojczyzny.
Problemem nie mniejszym niż zbiory biblioteczne
była kwestia archiwaliów. Przypomnijmy, iż po upadku
insurekcji wywieziono do Petersburga całe archiwum
państwowe Rzeczypospolitej (w tym – Metrykę Koronną
i Litewską), archiwa Rady Nieustającej i Straży Praw,
wreszcie – archiwum powstania Kościuszki, a nawet
archiwum prezydenta Warszawy Ignacego Zakrzewskiego!

Decyzja o podziale archiwaliów na część polską i litewską,
a następnie przekazanie części archiwum koronnego
Prusom (1799) przyczyniła się do dekompozycji archiwaliów Rzeczypospolitej, spotęgowanej jeszcze przez szereg
dodatkowych podziałów pertynencyjnych: archiwalia
dotyczące polityki zagranicznej przekazano Kolegium
Spraw Zagranicznych (od 1828 roku w Moskwie), zaś akta
zarządu wewnętrznego – Senatowi Rządzącemu. Pewna
część zdobycznych archiwaliów trafiła zresztą z czasem
do innych instytucji: archiwum Sztabu Głównego, Archiwum Ministerstwa Sprawiedliwości w Moskwie (Metryka
Litewska – 1887) i innych.
Kolejne etapy wywózki polskich archiwaliów to
represje popowstaniowe. Szczególnie likwidacja autonomicznych instytucji Królestwa Polskiego po 1863 roku
spowodowała masowe przemieszczenie zasobów dokumentowych nad Newę (zwłaszcza dokumentacji finansowej), w związku z przejęciem przez rosyjskie instytucje
centralne bezpośredniego zarządu nad ziemiami polskimi
(w 1871 roku archiwum Rady Państwa przejęło dokumentację komisji prawnej zlikwidowanego Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim).
Jeśli wierzyć zapewnieniom strony rosyjskiej, archiwalna strona negocjacji rewindykacyjnych przebiegała
niemal wzorowo: „Nasz stosunek do tych żądań był
wyjątkowo lojalny. Nie mogliśmy dopuścić do tego, aby
choć na chwilę stało się konieczne zatrzymanie któregoś
z archiwów, do jakiego Polska ma prawo na mocy Traktatu
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Ryskiego. W tym względzie podczas prac Komisji nie
doszło do żadnych zasadniczych rozbieżności z Polakami.
Zwracaliśmy akta i archiwa, jeżeli tylko można je było
w ogóle odnaleźć”8. Rzeczywistość okazała się wszakże
nieco mniej koncyliacyjna, zwłaszcza jeżeli pamiętać, iż
rewindykacja pominęła sporne zasoby Metryki Litewskiej
(strona polska otrzymała jedynie tzw. sumariusze Metryki,
sporządzone w kancelarii królewskiej w latach 1740–1750
i przechowywane w dawnej Bibliotece Sztabu Głównego
w Piotrogrodzie) i kijowskiego Archiwum Centralnego,
zaś z zasobów Metryki Koronnej wyłączono tzw. Metrykę
Wołyńską.
Zgoła odmienny problem stanowiły ogromna skala
zasadnych polskich roszczeń odnośnie do archiwaliów
ewakuowanych w głąb imperium w latach 1914–1915, które
zresztą rozrzucono po rosyjskim interiorze bez jakiegokolwiek planu (w istocie rzeczy proces ten w niewielkim
stopniu dotyczył carskiej stolicy). Znacząca część tych
archiwaliów powróciła wprawdzie do Polski (była to zatem
swoista reewakuacja), skądinąd po specyficznej procedurze usuwania z nich wszystkiego, co umożliwiałoby
stronie polskiej przedstawiania jakichkolwiek roszczeń
pieniężnych lub majątkowych (działanie takie nazwano
na użytek wewnętrzny „sterylizacją archiwów”), ale bynajmniej nie wszystkie! Przykładowo: nad Newą pozostały
chociażby akta Komitetu do Spraw Królestwa Polskiego,
Komisji Kodyfikacyjnej Królestwa Polskiego i akta Departamentu do Spraw Kościelnych Gabinetu Królewskiego

z lat 1764–1795, rozliczne varsaviana, a nawet dyplomy
Stanisława Augusta i dokumenty Tadeusza Kościuszki.
Typowe dla rosyjskich realiów rozproszenie poloników
sprawia, iż występują one w znaczącej licznie nie tylko
w zbiorach wspomnianego już RGIA, ale także w Rosyjskim
Archiwum Państwowym Marynarki Wojennej (i nie są
to bynajmniej zbiory stricte marynistyczne!).
Kolejny etap ujawniania polskich zbiorów nastąpił
po 1945 roku: w zmienionych realiach politycznych nie
było w zasadzie mowy o szerszej akcji rewindykacyjnej,
ale do Polski udało się sprowadzić mikrofilmy ważnych
zespołów, przechowywanych w ówczesnym Leningradzie
(np. w 1973 roku pozyskano 18 000 klatek mikrofilmów,
dokumentujących infrastrukturę komunikacyjną Królestwa Polskiego z zasobów dzisiejszego RGIA). Skala tej
operacji wskazuje na ogrom i różnorodność zasobów
poloników, przechowywanych w tym najważniejszym
petersburskim archiwum.
Osobną kategorią dóbr kultury polskiej, wywiezionych nad Newę w ramach instytucjonalnej grabieży, były
zabytki kultury materialnej, w tym dość bogate mienie
różnych polskich muzeów. Warto przypomnieć, iż polskie
roszczenia w Mieszanej Komisji Specjalnej obejmowały
ponad 170 wniosków, z czego 51 miało status roszczeń
do mienia instytucji państwowych. Niemniej, zgodzić się
tutaj należy z kompetentną opinią parokrotnie cytowanego Piotra Wojkowa, iż „roszczenia Polaków do mienia
muzeów ani ze względu na swe znaczenie, ani na ceny, nie
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mogą równać się z tymi ogromnymi żądaniami archiwów
i bibliotek”. Trudno się zresztą dziwić, iż gros wysiłków
przedstawicieli odrodzonego państwa koncentrowało się
wokół tych zbiorów, które stanowiły pamięć narodu, nie
zaś zabytków wprawdzie cennych, ale dość często obcego
pochodzenia, które z Polską związane były pośrednio bądź
przejściowo, zaś prawna podstawa do roszczeń bywała
niekiedy dość wątpliwa. Z drugiej strony warto podkreślić,
iż właśnie w tej dziedzinie władze Rosji Radzieckiej wykazywały względną ugodowość i były najbardziej skłonne
do zadośćuczynienia polskim roszczeniom. Nie sprzeciwiano się zatem zwrotowi mienia warszawskich rezydencji (Łazienek i Zamku Królewskiego), między innymi
oddając dość skrupulatnie kolekcję zygmuntowskich arrasów (nawet z wyciętymi ich kawałkami, odnalezionymi
w rezydencji Arakczejewa, który nakazał w tapiseriach
zrobić otwory na dymniki) i zbiór warszawskich pejzaży
Canaletta, aczkolwiek odmówiono zwrotu pięciu obrazów,
przejętych przez Ermitaż z kolekcji łazienkowskiej (1895),
które zastąpiono wówczas płótnami znacznie mniejszej
wartości. W ten właśnie sposób petersburski Ermitaż
wzbogacił się o pochodzące z łazienkowskich zbiorów
Skradziony pocałunek Jean-Honoré Fragonarda i Autoportret Aerta van Geldera, za które Rzeczpospolita dostała
ostatecznie zadośćuczynienie w postaci Polki (wówczas
uważanej za dzieło Jean-Antoine’a Watteau, a wybranej
ze względu na rzekomo polski temat obrazu) i Radnych
francuskiego parlamentu Fransa Pourbusa młodszego.

Powróciły do Polski także rozliczne militaria, zaś
starając się stworzyć właściwą aurę wokół swych poczynań
delegacja rosyjska niejako dołożyła do dóbr przekazanych
stronie polskiej miecz koronacyjny Szczerbiec, do którego
prawa były przecież dość wątpliwe (miecz został legalnie nabyty w 1819 roku przez rosyjskiego kolekcjonera –
księcia Dmitrija Łobanow-Rostowskiego i dwukrotnie
jeszcze zmienił drogą sprzedaży swego właściciela zanim
w 1894 roku trafił do zbiorów Ermitażu). Do kraju powróciła również wielka chorągiew koronna Zygmunta Augusta
z 1553 roku, zrabowana po powstaniu listopadowym ze
zbiorów puławskich Izabelli Czartoryskiej i przechowywana następnie w Ermitażu (obecnie w zbiorach wawelskich). Niemniej obecność poloników w obecnej kolekcji
broni w zbiorach Ermitażu jest więcej niż oczywista.
Osobną i ważną pozycję polskich roszczeń stanowiły
kolekcje numizmatów i grafiki. Zbiory gabinetu numizmatycznego warszawskiej Biblioteki Uniwersyteckiej,
podobnie jak stosunkowo niewielka – aczkolwiek wedle
kompetentnej opinii Joachima Lelewela „wielkiego interesu”
kolekcja WTPN (4144 przedmioty, w tym – 1825 medali),
oddane zostały do Ermitażu, aczkolwiek dublety – medale
i monety – przekazane zostały do Gabinetu Numizmatycznego Cesarskiej Akademii Nauk; pewną część polskich zbiorów (2277 medali i monet) otrzymała również
Akademia Sztuk Pięknych.
Sprawa polskich zbiorów medaliersko-numizmatycznych wróciła podczas prac Mieszanej Komisji Specjalnej:
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wbrew oczekiwaniom strony rosyjskiej delegacja polska
podniosła kwestię rewindykacji nie tylko kolekcji uniwersyteckiej, ale i zbiorów WTPN, aczkolwiek roszczenia
te trudno było uznać za pierwszorzędne, skoro podjęto
je energiczniej dopiero w latach 1924–1925, już po uregulowaniu podstawowych kwestii spornych, związanych
z bibliotekami i zbiorami malarstwa. Ostatecznie na
mocy dokumentów wykonawczych, podpisanych przez
obie strony 10 lipca 1925 roku, do kraju miało wrócić
11 247 monet i medali, a więc zaledwie połowa z ponad
22 000 zagrabionych przedmiotów. W przypadku pozostałej części strona rosyjska zasłaniała się brakiem stosownej dokumentacji, zwłaszcza w zakresie zbiorów
przekazanych do Ermitażu; podnoszono również obecność w kolekcji duplikatów i falsyfikatów, wskazywano
iż pewna część obiektów mogła zostać przetopiona (!),
wreszcie – wskazywano, iż „wyłowienie ich ze zbiorów,
obliczanych w 1925 roku na 400 tys. obiektów jest praktycznie niemożliwe”. W praktyce oznacza to, iż obecność
eksponatów polskiego pochodzenia w zbiorach Ermitażu
wciąż jest znacząca.
Zbiory Gabinetu Rycin Uniwersytetu Warszawskiego
po konfiskacie popowstaniowej przekazane zostały w całości petersburskiej Akademii Sztuk Pięknych, by ostatecznie – po dramatycznej batalii, stoczonej na przełomie
czerwca i lipca 1922 roku przez polskich i rosyjskich ekspertów komisji mieszanej (wśród jej uczestników znaleźli
się m.in. Edward Chwalewik i Aleksander Benois) – wrócić

do ojczyzny, gdzie większa ich część przepadła niestety
bezpowrotnie podczas powstania warszawskiego.
Powyżej sygnalizowaliśmy już, iż konfiskata objęła
także niezwykle cenne i różnorodne zbiory WTPN, traktowanego zresztą przez Mikołaja I jako insurgent zbiorowy. Łupem carskiej administracji padł księgozbiór (do
Petersburga wyekspediowano 26 505 woluminów), kolekcja
obrazów i grafik (4124 przedmioty – przekazane następnie Akademii Sztuk Pięknych), a także otaczana w Polsce
szczególną estymą kolekcja broni czyli „gabinet-zbrojownia” gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. Ostatecznie do
carskiej stolicy dotarło 37 skrzyń z przedmiotami artystycznymi, które znalazły się w dyspozycji Ministerstwa
Dworu Cesarskiego: wiosną 1834 roku zaprezentowano
carowi, który osobiście dokonał dzieła ich ostatecznej
parcelacji (szczęśliwie pełna dokumentacja zawartości
owego transportu i monarszego rozdawnictwa przetrwała
burze dziejowe w zbiorach Archiwum Ermitażu). Wśród
obiektów znajdujemy szereg eksponatów o szczególnej
wartości emocjonalnej dla Polaków, jak chociażby „model
pomnika z częścią szczątków Stanisława Leszczyńskiego”
(o zabytku tym patrz niżej) czy egzemplarz Geschichte
des dreißigjährigen kriegs Friedricha Schillera ze śladem
kuli karabinowej, który uratował życie twórcy legionów
w bitwie pod Bosco (1799). Osobną pozycję wśród warszawskich trofeów stanowiła kolekcja broni gen. Dąbrowskiego, dostarczona do Petersburga w styczniu 1833 roku
(kolejne 22 skrzynie), a licząca ponad 500 sztuk militariów.
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Zbiory owe miały niebawem zasilić powstający wówczas
Własny Jego Cesarskiej Mości Arsenał w carskim Siole.
Monarcha był zresztą zapalonym – i kompetentnym! –
kolekcjonerem broni (w swoim czasie zakupił bogate
zbiory malarza Aleksandra Orłowskiego i warszawską
kolekcję hr. Franciszka Potockiego), nie mógł zatem –
niezależnie od oczywistej niechęci do samej pamięci
o bohaterze „Mazurka”, ucieleśniającym przecież polskie
dążenia niepodległościowe – nie docenić sławnej kolekcji
tak znakomitego żołnierza i nader skwapliwie włączył ją
do swych prywatnych zbiorów. Zgodnie z opinią jednego
z kustoszy Arsenału – Jegora Kämmerera, wśród „wielkiego zbioru wspaniałej broni historycznej”, pochodzącego z Królestwa Polskiego, którego lwią część stanowiła
zbrojownia gen. Dąbrowskiego, znajdowały się między
innymi: jeden z tureckich sztandarów, zdobytych pod
Wiedniem (1683 – odnaleziony przez polskich legionistów
w Loreto), miecz ofiarowany wraz z pasem i czapką królowi Janowi III przez papieża Innocentego XI (1686), który
zresztą posłużył podczas ceremonii koronacyjnej Mikołaja I na króla polskiego (1825), szable Stefana Batorego
i Tadeusza Kościuszki. Niebawem też w nowopowstałym
Arsenale wydzielono specjalne pomieszczenie – Komnatę
Polską, w której wedle inwentarza z 1840 roku znalazło się blisko 580 przedmiotów, zresztą pochodzących
także z grabieży po powstaniu kościuszkowskim i z konfiskat dokonanych u osób prywatnych (m.in. warszawska
kolekcja gen. Ludwika Michała Paca i ukraiński zbiór hr.

Aleksandra Potockiego). Pół wieku później carskosielskie
militaria zostały przeniesione do Ermitażu (1885), dając
zaczątek nowej kolekcji – Arsenałowi Ermitażu, co zresztą
sprzyjało rozpraszaniu się polskich zabytków w ogromnych zasobach tej instytucji, a co za tym idzie zacieraniu
(świadomemu?) proweniencji narodowej zrabowanych
zbiorów. W istniejącej w Ermitażu na początku XX wieku
Sali Polskiej znajdowało się już tylko 78 eksponatów!
Przypuszcza się zresztą, iż część zbiorów Arsenału mogła
w międzyczasie zasilić kolekcje innych instytucji petersburskich – Muzeum Artylerii i Muzeum im. Aleksandra
Suworowa. W ramach postępowania rewindykacyjnego,
wobec oczywistych trudności w dostępie do rosyjskich
archiwaliów urzędowych, do Polski powrócił w latach
dwudziestych jedynie niewielki ułamek tych arcybogatych
zbiorów, aczkolwiek znalazły się wśród nich eksponaty
szczególnie cenne: sztandary legionowe, wspomniany
miecz koronacyjny i przedziurawiony austriacka kulą
egzemplarz książki Schillera, szabla Kościuszki, buławy
przypisywane Stefanowi Czarnieckiemu i królowi Władysławowi IV. Część rewindykatów przechowywana jest
obecnie – i eksponowana – w Muzeum Wojska Polskiego
w Warszawie, ale jest to znikoma część skonfiskowanych
kolekcji (na mocy traktatu ryskiego w roku 1928 rewindykowano łącznie 175 sztuk broni, skonfiskowanej w Nieświeżu, zbiorach WTPN i u osób prywatnych). Pewna ilość
eksponatów z polskiej kolekcji Arsenału powrócić miało
do ojczyzny w zgoła odmiennych okolicznościach – jako
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nabytki do odtwarzanych zbiorów Zamku Królewskiego
w Warszawie (1977). Wedle świadectwa Edwarda Gierka,
zabiegał on wówczas u sekretarza generalnego KPZR
Leonida Breżniewa o stosowny dar ze strony władz ZSRR,
pragnąc stworzyć swoisty „precedens w zwrocie dóbr kultury polskiej”, ale skończyło się bodaj na prozaicznym akcie
zakupu. Tak czy inaczej, nie ulega wątpliwości, iż setki
eksponatów ze wspomnianej kolekcji pozostają do chwili
obecnej w zasobach instytucji petersburskich (zapewne
także moskiewskich), wciąż oczekując na identyfikację.
W najmocniej związanej z polską historią świątyni
petersburskiej – kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej,
miejscu pochówku ostatniego monarchy Rzeczpospolitej,
o wcześniejszej obecności poloników przypomina już tylko
współczesna inskrypcja. Szczątki doczesne Stanisława
Augusta przekazano stronie polskiej w 1938 roku; pochowane w rodzinnej posiadłości Poniatowskich w Wołczynie
(obecnie Białoruś), podczas II wojny światowej uległy
niemal całkowitemu zniszczeniu. Symboliczne resztki
powróciły do kraju w 1989 roku i spoczęły w podziemiach
warszawskiej archikatedry św. Jana. Paradoksalnie, więcej
szczęścia miał niewielki fragment szczątków króla Stanisława Leszczyńskiego, podczas epopei napoleońskiej
odnaleziony w Nancy przez polskich legionistów i przekazany następnie do zbiorów WTPN, z którymi trafił nad
Newę, by po ponad dwudziestoletnim pobycie w zbiorach Biblioteki Cesarskiej (!), gdzie przypadkowo natrafił
nań Adam Kirkor, zostać złożonym właśnie w kościele

św. Katarzyny (1857). Na mocy ustaleń Komisji Mieszanej
zwrócono go stronie polskiej i przekazano ostatecznie
na Wawel.
Obecnie w petersburskich świątyniach niełatwo
zresztą natknąć się na polonica: najokazalsze z malarskich,
obraz Franciszka Smuglewicza Święty Stanisław poucza
króla Bolesława Śmiałego, skonfiskowany w kościele
św. Stanisława i przekazany do Ermitażu (1935), pozostaje
do chwili obecnej ukryty w magazynach tego muzeum
i jest w dość kiepskim stanie.
Na zakończenie warto dodać, iż w zbiorach Ermitażu
znajduje się także niemała kolekcja polskich sreber (ok. 120
eksponatów), której sporą część stanowią przedmioty
wykonane w pracowniach mistrzów z Gdańska i Wrocławia. Wydaje się wysoce prawdopodobne, iż wiele z tych
przedmiotów, zazwyczaj odznaczających się wybitnymi
walorami artystycznymi, trafiło do Rosji podczas wojny
północnej, bądź w charakterze trofeów Piotra I i feldmarszałka Borisa Szeremietiewa (przypomnijmy, iż car obłożył
miasto w roku 1716 dotkliwą kontrybucją za utrzymywanie kontaktów handlowych z wrogą Rosji Szwecją, co
zresztą nie przeszkodziło mu w zorganizowaniu właśnie
tam uroczystości weselnych swej bratanicy Katarzyny
z księciem Leopoldem Mecklemburg-Schwerin), bądź
trofeów feldmarszałka Burkharda Christopha von Münnich (ros. Iwan Minicha), który zmusił sprzyjające kandydaturze Stanisława Leszczyńskiego królewskie miasto
Gdańsk do kapitulacji na rzecz Augusta III Wettyna (1734).
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Petersburska kolekcja polskich sreber doczekała się zresztą czasu dość spektakularne akcje. Przykładowo: w 1977 roku
przed jedenastu laty ekspozycji w Ermitażu (10 paździer- rząd radziecki przekazał Polsce 19 obiektów, z których 12
nika 2004 – 6 lutego 2005) i wartościowego katalogu. otrzymało Muzeum Narodowe w Warszawie, a pozostałe –
Losy zbiorów odzyskanych okazały się bardzo dra- odradzające się zbiory Zamku Królewskiego w Warszamatyczne. To, co na mocy Traktatu Ryskiego zdołano
wie. Był wśród nich arras ze kolekcji Zygmunta Augusta
rewindykować do Odrodzonej Rzeczypospolitej w latach Upadek moralny ludzkości przed potopem, który w swych
dwudziestych, w niemałej części zostało bezpowrotnie
dramatycznych dziejach miał także okres petersburskoutracone podczas drugiej wojny światowej, przede wszyst- -leningradzki. Udany, aczkolwiek jednostkowy przypadek
kim zaś – w trakcie powstania warszawskiego. Paradoksal- rewindykacji cennego polonicum znad Newy wydarzył się
nie, stosunkowo drobna część eksponatów, które pozostały
stosunkowo niedawno, bo w 1997 roku. Obraz Pompeo
wówczas w Rosji Radzieckiej, wróciła ostatecznie do kraju, Batoniego Apollo i dwie muzy, wywieziony przez Niemców
przekazana Rządowi Jedności Narodowej, a następnie
z Wilanowa, powrócił do kraju, ale w ramach transakcji
rządowi PRL przez władze ZSRR
wymiennej: pałac w Pawłowsku koło Petersburga otrzymał
Zupełnie odmienna kategorię stanowią dobre kultury
w zamian osiemnastowieczna akwarelę Widok Montrepos,
wywiezione z Polski podczas drugiej wojny światowej, jak
zagrabioną przez hitlerowców w nieodległej Gatczynie.
również te zabytki, które właśnie po niej do kraju wróciły
Osobny, miejscami nieco tajemniczy wątek stanowią cztery
z Leningradu-Petersburga. O ile w przypadku ogromnej
owalne supraporty z prywatnego apartamentu księcia
części zabytków, skonfiskowanych po 17 września 1939 roku
Stanisława Poniatowskiego autorstwa Jeana-Baptiste’a Pilw prowincjach wschodnich Rzeczpospolitej, samo prześle- lementa (1765), wywiezione przez niemieckiego okupanta
dzenie ich dalszych losów bywa zazwyczaj zgoła niemożliwe, na Śląsk (1944), skąd jako trofea Armii Czerwonej trafiły do
zaś starania o ich odzyskanie w związku ze zmianami
Moskwy, a następnie do zbiorów Pałacu Jekatierinskiego
granic państwowych po 1945 roku skazane na niepowodze- w Puszkinie (dawne Carskie Sioło). Malowidła te, oficjalnie
nie (także po 1989 roku), o tyle w przypadku oddzielnych
przekazane Zamkowi Królewskiemu w 1989 jako dar władz
zabytków – także tych wywiezionych jako trofea Armii
ZSRR ze zbiorów pałacowego muzeum w Carskim Siole, jak
Czerwonej z ziem naszego państwa (niekoniecznie sta- niesie wieść, odnaleźć miał w magazynach tej instytucji prof.
nowiących zdobycz wtórną, przejętą z rak niemieckich) – Aleksander Gieysztor – wedle wersji oficjalnej przypadpewną szansę stanowiły kolejne przejawy zadekretowanej
kowo, zaś wedle tradycji środowiskowej – w oparciu o konprzyjaźni między ZSRR i PRL, przynoszące od czasu do
kretne wskazówki uczciwych rosyjskich konserwatorów,
Hieronim Grala

Polskie kolekcje w petersburskich muzeach, bibliotekach i…

364

którzy – walcząc od czterech dziesięcioleci o odbudowę
straszliwie zniszczonego przez niemieckich okupantów
Carskiego Sioła – odnieśli się polskiej akcji odbudowy
Zamku Królewskiego z ogromnym zrozumieniem i sympatią, i nie chcieli „tuczyć się na cudzej krzywdzie”. Tak
czy inaczej, Gieysztorowe znalezisko (a warto pamiętać, iż
pierwszy dyrektor Zamku był doktorem honoris causa Państwowego Uniwersytetu Moskiewskiego im. Łomonosowa!)
zdecydowano się – gwoli uniknięcia skandalu – przekazać
stronie polskiej jako oficjalny dar. Warto jednocześnie
dodać, iż w historii owych supraport Petersburg pojawiał
się dwukrotnie: pierwszy raz bowiem wywiezione zostały
tam z Warszawy w czasie ewakuacji zbiorów rezydencji
carskich (1915), by powrócić do ojczyzny w ramach akcji
rewindykacyjnej po traktacie ryskim (1922). Cóż, niektóre
z załuscianów również wywożono parokrotnie: zrabowane w 1795 roku, powróciły do ojczyzny jako dar „króla
polskiego” Aleksandra I dla biblioteki uniwersyteckiej, by
zostać ponownie skonfiskowane na mocy polecenia jego
brata Mikołaja I etc. Jak mawiali starożytni habent sua
fata libelli…
Rekapitulując: świadome sabotowanie zapisów traktatowych przez władze radzieckie, a zwłaszcza brak stosownych instrumentów ich wyegzekwowania, sprawiły
iż znacząca część poloników, stanowiących łup wojenny
carskiej Rosji, pozostaje nad Newą do chwili obecnej,
aczkolwiek po pierwotnej integralności poszczególnych
kolekcji pozostało już tylko wspomnienie. Łupy wojenne,

będące następstwem kolejnych kataklizmów narodowych w XVIII–XIX wieku – zaborów, powstań i wszelakich konfiskat – nie stanowią bynajmniej jedynej źródła
pochodzenia przebogatej petersburskiej poloniki. Kolejną
kategorią jawią się bowiem „trofea” i efekty wojennej
grabieży z okresu drugiej wojny światowej, w niemałym stopniu stanowiące owoc zmiany granic państwowych i związanego z tym masowego zjawiska pogromu
rozlicznych kolekcji prywatnych. Są one nieporównanie
gorzej rozpoznane i udokumentowane (także po stronie
rosyjskiej), za to znacznie bardziej rozproszone. Osobną
część stanowią dzieła i obiekty, pozostające w petersburskich zbiorach lege artis: kupione od polskich kolekcjonerów i twórców, powstałe w miejscowych instytucjach,
chociażby jako prace ich polskich współpracowników
i adeptów (np. zbiory Akademii Sztuk Pięknych) – bez
ich uwzględnienia obraz polskiej obecności kulturalnej i artystycznej nad Newą byłby niepełny, a perspektywa – ułomna. Wystarczy tutaj wspomnieć obecność
w zbiorach Rosyjskiego Muzeum licznych prac Aleksandra
Orłowskiego i Henryka Siemiradzkiego, które mimo iż
nie zostały wydzielone w jakąś osobną polską kolekcję (co
zresztą kłóciłoby się z samym programem tej instytucji),
dowodnie poświadczają obecność polskiej sztuki nad
Newą. Mimo widocznego w ostatnich dziesięcioleciach
ożywienia w badaniach nad polskimi zbiorami i kolekcjami
w „Palmirze Północy” wiedza nasza wciąż jest fragmentaryczna, wyzwania – gigantyczne, a zaangażowane siły
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i środki – niewystarczające. Niemniej, nawet w takim
stanie opracowania petersburskie polonika, dalekie od
doskonałego rozpoznania, jawią się ogromnym i niezwykle cennym kompleksem zabytków polskiej kultury, nie
znajdującym odpowiednika nie tylko w Rosji. Dalsze ich
metodyczne i szczegółowe ewidencjonowanie, opisywanie
i wprowadzanie do naukowego obiegu stanowi dla polskich badaczy potężne wyzwanie, ale też jawi się wielkim
narodowym obowiązkiem.
Kończąc rozważania – siłą rzeczy skrótowe – o losach
polskich księgozbiorów oraz rękopiśmiennych i artystycznych kolekcji w zbiorach petersburskich (ich zestawienie,
nawet pobieżne, znacząco przekracza objętość niniejszego
eseju, ale bodaj całego naszego tomu), winni jesteśmy
podkreślić bezmiar zasług tych polskich uczonych, którzy dokumentowali ich dramatyczne losy i skrupulatnie
gromadzili wszelkie ślady poloników nad Newą, a także
starali się opisać pierwotny kształt utraconych zbiorów.
Zważywszy na masowy wręcz wymiar tego zjawiska,
angażującego nie tylko badaczy z Kongresówki i imperium rosyjskiego, ale także poddanych innych zaborców,
należałoby skwitować to symbolicznym „imię ich legion”.
A jednak są wśród nich osoby i instytucje zasługujące na
szczególne upamiętnienie: Józef Korzeniowski, Aleksander
Kraushar, Józef Kaczkowski, Stanisław Ptaszycki, członkowie petersburskiego (piotrogradzkiego) oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości oraz Komisji
Likwidacyjnej Królestwa Polskiego i i Komisariatu do

Spraw Polskich, działającego przy Komisariacie Ludowym
do Spraw Narodowościowych z siedzibą w Piotrogrodzie,
a następnie w Moskwie (Komisariat Polski).
Zbiorowy wysiłek wielu osób i instytucji społecznych
przełożył się zatem na zapewnienie stosownego instrumentarium polskim ekspertom komisji specjalnej, która
miała wprowadzić w życie zapisy artykułu XI Traktatu
Ryskiego, dotyczące zwrotu dóbr kulturalnych. Przewodniczący radzieckiej komisji Piotr Wojkow podkreślał
zresztą w swym tylekroć cytowanym powyżej tajnym
raporcie znakomite rozeznanie naszych ekspertów w zbiorach bibliotek i archiwów Federacji Rosyjskiej i Ukrainy,
dzięki czemu „mogli przedstawić rozległe żądania zwrotu
książek, rękopisów, map, rycin itp.”. Przyczyny widocznego
dysparytetu erudycyjnego między polskimi i rosyjskimi
członkami komisji Wojkow zdiagnozował nader precyzyjnie: „Mieszkający stale lub czasowo w Rosji uczeni
polscy od dawna badali losy bibliotek, książek i rękopisów
przywożonych z Polski i z Kraju Zachodniego do księgozbiorów rosyjskich. Nasi uczeni nie mieli szczególnych
powodów, by stale ewidencjonować polskie książki i rękopisy wpływające do księgozbiorów rosyjskich i dlatego
bardziej niż oczywiste jest to, że żądania Polaków spadły
na nich w pewnym sensie znienacka”, dodając wszakże
w innym miejscu swego arcyinteresującego raportu dość
znamienną – i jadowitą! – konstatację: „najlepsi uczeni
naszych czasów ku swemu zawstydzeniu nie potrafili
określić wartości tych rękopisów w ogóle, ani udowodnić,
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że wykorzystywano je u nas w jakimś poważniejszym stopniu. Polacy niewątpliwie znali się na tym, co znajdowało
się u nas i przeleżało w ukryciu przez 150 lat”9.
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Petersburskie
ślady nad Wisłą

Beata K. Nykiel

Petersburskie ślady nad Wisłą

Pisząc o związkach kulturalnych polsko-rosyjskich w ogóle,
a o dziedzictwie kulturowym i petersburskich wątkach
w Polsce w szczególności, pamiętać trzeba o kontekście
historycznym, który determinował określony kształt i charakter tych kontaktów zarówno w okresie zaborów, jak
i po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W epoce
rozbiorowej ograniczały się one zasadniczo do terenów
objętych zaborem rosyjskim, nie wkraczając w obręb ziem
polskich pod berłem pruskim i austriackim. Rzeczywistość społeczno-polityczna zaboru rosyjskiego popychała
wielu Polaków do wyjazdów do Petersburga głównie po
naukę, ale i dla kariery, z czasem przybywało tych, którzy wyjeżdżali nad Newę za chlebem. Petersburżanie
z kolei pojawiali się na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej
przede wszystkim jako realizujący politykę swego państwa wobec podbitego kraju wojskowi i urzędnicy, później także jako inteligencja pracująca. Często motorem
ich wyjazdów do Królestwa Polskiego była możliwość

uzyskania szybszego awansu lub lepszego zarobku, gdyż
żołd i pensje były tu, podobnie jak na przykład na Syberii,
znacznie wyższe niż w rdzennej Rosji. Nie należy jednak
generalizować tego zjawiska, patrząc na nie wyłącznie
przez pryzmat interesów i polityki reprezentowanego
przez nich państwa-zaborcy.
Nową jakość w kontaktach z Petersburgiem przyniosło odzyskanie przez Polskę niepodległości w roku 1918
i to zarówno w odniesieniu do Rosjan, jak i żyjących nad
Newą Polaków. Wielu spośród około 65 000 zadomowionych u progu XX wieku w stolicy imperium naszych
rodaków, jak również uchodźców i przesiedleńców, którzy
trafili do Piotrogrodu w czasie pierwszej wojny światowej
(liczba Polaków nad Newą przekroczyła wówczas 100 000),
zdecydowało się na wyjazd lub powrót do odradzającej
się ojczyzny. Oprócz wojskowości szczególne piętno odcisnęli oni w dziedzinie kultury, nauki i sztuki, bardziej
lub mniej świadomie wprowadzając do polskiej kultury
i nauki wyniesione z Rosji gusty i wzorce artystyczne,
przede wszystkim zaś nabytą tam wiedzę teoretyczną
i praktyczną. Wydarzenia wewnętrzne w porewolucyjnej
Rosji, a następnie wojna polsko-bolszewicka 1920 roku
spowodowały również napływ nad Wisłę rosyjskich białych emigrantów, którzy wykorzystując dawne polskie
znajomości z Petersburga, obok działalności w ramach
własnej stosunkowo hermetycznej wspólnoty, włączali
się też w polskie życie społeczne i kulturalne. Pamiętać
jednak należy, że obecność tej stosunkowo nielicznej
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diaspory była z jednej strony silnie nacechowana politycznie, z drugiej krótkotrwała. W przypadku wielu
przedstawicieli białej emigracji Warszawa, podobnie jak
Stambuł, stanowiła bowiem etap przejściowy w drodze na
zachód Europy bądź do Ameryki. Druga wojna światowa
i okres komunistycznej dominacji po roku 1945 ponownie
wprowadziły polsko-rosyjskie związki i kontakty kulturalne w nacechowany negatywnie kontekst polityczno-społeczny, odpowiadający okresom nasilonych represji
popowstaniowych po 1831 i 1863 roku.
Spoglądając na petersbursko-polskie kontakty z polskiej perspektywy, trudniej zatem znaleźć na polskim
gruncie przykłady nacechowanego pozytywnymi emocjami wspólnego dziedzictwa kulturowego. Często są
one nieoczywiste i odmiennie interpretowane przez obie
strony. Ze względu na objętość i charakter tego eseju
przywołam tu zaledwie kilka osób i wątków, świadomie
wybierając tylko te, które odnoszą się do relacji „Polska
/ Polacy – Petersburg / petersburżanie”, rezygnując zaś
z mieszczących się w znacznie szerszym polu odniesień,
którego granice określają pojęcia „Polska / Polacy – Rosja
/ Rosjanie”. Przy takim założeniu siłą rzeczy skupię się na
sferze kultury, na polsko-petersburskich relacjach w literaturze, sztuce czy architekturze.
Wrażliwi na piękno słowa Rosjanie i Polscy upatrują
od lat pozytywnych asocjacji we wzajemnych kontaktach przede wszystkim na gruncie literatury, skupiając
się przede wszystkim na pierwszym trzydziestoleciu
Beata K. Nykiel

XIX wieku, kiedy kontakty te były rzeczywiście bardzo
wielowątkowe i mające swe konsekwencje w twórczości
literackiej. Sztandarowy i medialnie wyeksploatowany
polsko-petersburski lejtmotyw stanowili oczywiście Aleksander Puszkin (1799–1837) i Adam Mickiewicz (1798–1855).
O znajomości obu poetów do dziś przypominają ich
popiersia znajdujące się na elewacji domu przy Alejach
Jerozolimskich 32, będące rekonstrukcją rzeźb Andrzeja
Pruszyńskiego umieszczonych w 1887 roku na fasadzie
kamienicy należącej wówczas do handlującego herbatą
rosyjskiego kupca i jednocześnie miłośnika poezji Wsiewołoda Istomina (il. 1).
Znajomość Puszkina i Mickiewicza przywołuje się
jednak niemal wyłącznie w kontekście przymusowych
pobytów polskiego poety nad Newą w latach 1824–1829.
Rzadko zaś przypomina się antypolskie w wymowie
wiersze Puszkina powstałe po roku 1830 czy polskie epizody związane z rodziną Puszkinów. Związki najbliższej
rodziny poety z Warszawą dotyczą kilkorga jej przedstawicieli. Najpierw znalazł się nad Wisłą, pełniąc przez rok
(1814) obowiązki kierownika komisji komisarycznej armii
rezerwowej, ojciec poety Siergiej, w roku 1831 pojawił się
tu jego młodszy brat Lew (1805–1852) oraz starsza siostra
Olga (1797–1868), której przyszło spędzić w Warszawie
ponad trzydzieści lat. Przyjazd Olgi Siergiejewny był konsekwencją małżeństwa z Nikołajem Pawliszczewem, który
podobnie jak jej młodszy brat znalazł się w Warszawie
wraz z tłumiącymi polskij miatież wojskami feldmarszałka
Petersburskie ślady nad Wisłą
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Iwana Paskiewicza. Małżeństwo Pawliszczewów nie
należało do szczęśliwych i ukochana siostra poety często szukała w Petersburgu ucieczki przed domowymi
problemami. Ale to w Warszawie przy ulicy Miodowej
zastała ją informacja o nieszczęśliwym finale pojedynku
ukochanego brata (1837). W tym samym mieszkaniu też
zmarła. W 1930 roku prochy Olgi przeniesiono nad Newę
i pochowano na cmentarzu Literackie Mostki obok wdowy
po Aleksandrze Puszkinie, Natalii z Gonczarowów.
Postacią wartą przypomnienia jest także petersburski
znajomy Puszkina i Mickiewicza – utalentowany poeta
i literat amator, a zarazem jeden z najważniejszych Mickiewiczowskich „przyjaciół Moskali” – książę Piotr Wiaziemski (1792–1878), wnuk autora wielotomowej historii
państwa rosyjskiego Nikołaja Karamzina (il. 2). Zanim
stał się jednym z najbardziej znanych rosyjskich liberałów i opozycjonistów ściśle związanym z kręgiem przyszłych dekabrystów, zawędrował do Warszawy, dokąd
zaprowadziła go konieczność spłacania młodzieńczych
długów. Mimo tak prozaicznych okoliczności wyjazdu
Wiaziemski poważnie przygotowywał się do niego. We
wrześniu 1817 roku w liście do Aleksandra Turgieniewa
pytał, czy w swych zbiorach nie ma „jakichś książek polskich typu podręczników lub w ogóle odnoszących się do
historii polskiej i samej Polski?”, ponieważ – jak wyjaśniał – „Zacząłem się uczyć polskiego, ale ani u mnie,
ani w Moskwie nie ma nic polskiego prócz polonezów
Kozłowskiego i rosyjskich wierszy Anastasiewicza”1. Kilka

miesięcy później opisywał Turgieniewowi swoje warszawskie wrażenia: „Od czasu, jak jesteśmy tutaj, zdążyliśmy
już przenieść się do czwartego mieszkania; ale obecnie
skończyły się nasze wędrówki, bo wreszcie znaleźliśmy
sobie kwaterę, dość spokojną, na Krakowskim Przedmieściu. Z pokoju sypialnego przez wąską ulicę widzimy
Wisłę, z bawialni – plac, na którym sterczy Zygmunt III,
i to sterczy dosłownie: kolumna wysoka, a pomnik malutki.
W ten sposób otoczeni jesteśmy historią i poezją, chociaż
chyba nad brzegami Wisły nie nawiedzi mnie natchnienie.
Zresztą w ogóle życie moje tutaj potoczy się chyba całkiem
prozaicznie, ale niech i nawet tak się stanie, byle nie była
to proza zbyt chropawa. […] Towarzystwo tu nieszczególne, chociaż spotkać można wielu mądrych ludzi […].
Z drugiej strony są ludzie dobrzy, którzy gotowi by byli
się zaprzyjaźnić, ale są to nudziarze […]”2.
Nad Wisłą spędził Wiaziemski prawie cztery lata
(1817–1821) pracując w kancelarii ówczesnego komisarza
przy Radzie Stanu Królestwa Polskiego, znanego z Mickiewiczowskiej III części Dziadów „polakożercy” Nikołaja
Nowosilcowa (1761–1838). Jako urzędnik ds. korespondencji zagranicznej przełożył między innymi na rosyjski tekst
konstytucji Królestwa Polskiego. W liście do przyjaciela
Aleksandra Turgieniewa pisał: „Lubię… Warszawę. Tam
narodziła się i zgasła epoka aktywności mojej myśli. Tam
intelekt mój jakby chłonął wszystko, wszystkimi porami.
Żyłem naprawdę duszą i ciałem”3. To właśnie zetknięcie
z Nowosilcowem wpłynęło na radykalizację poglądów
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młodego arystokraty, a w konsekwencji wydalenie go
polskie „petersburskich” oficerów poetów i literatów,
ze służby państwowej i skazanie na przebywanie pod
takich jak Wasilij Żukowski, Aleksandr Gribojedow czy
dozorem policji w rodzinnych posiadłościach w Moskwie Aleksander Biestużew-Marliński. Ten ostatni, będąc już
i pobliskim Ostafjewie. Zainfekowanemu polonofilstwem
na zesłaniu, wybuch powstania listopadowego nazwał
i rewolucyjnymi ideami arystokracie zezwolono na powrót „warszawską zdradą”.
do życia publicznego w roku 1828 (rok wcześniej został
Także wiek XX miał swoje petersbursko-warszawczłonkiem Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk). skie wątki literackie. Pierwszy z nich wiąże się z osobą
Zatrudnienie znalazł wtedy w stołecznym Departamen- Aleksandra Błoka (1880–1921) – jednego z czołowych
cie Finansów, które to zajęcie na ponad dwadzieścia lat
twórców rosyjskiego symbolizmu w literaturze (il. 3). Niezwiązało go z Petersburgiem. Przez kilkadziesiąt lat swego
dobrane małżeństwo rodziców spowodowało, że matka
długiego życia obracał się w kręgach elit intelektualnych
przyszłego poety, córka rektora Uniwersytetu Petersburi literackich Rosji, stając się świadkiem przełomowych
skiego Andrieja Biekietowa, po roku nieudanego pożycia
momentów w dziejach i kulturze swego kraju.
i tuż po urodzeniu dziecka uciekła z Warszawy, gdzie jej
Czas spędzony przez Piotra Wiaziemskiego w Kró- mąż Aleksander Lwowicz zatrudniony był na Cesarskim
lestwie Polskim to bez wątpienia okres decydujący dla
Uniwersytecie jako wykładowca prawa (na rok przed
ukształtowania się jego poglądów politycznych i społecz- śmiercią został dziekanem). Błok przybył do Warszawy
nych. To także czas powstania utworów układających się 1 grudnia 1909 roku, by pożegnać się z umierającym ojcem,
w cykl, który określić można mianem „programowego”:
którego niestety nie zastał już wśród żywych. Konieczność
ody Pietierburg, alegorycznego wiersza K korablu, elegii
przeprowadzenia formalności związanych z pogrzebem
Toska, satyry Niegodowanije oraz listu poetyckiego do
oraz likwidacją ojcowskiego gospodarstwa spowodowała,
pańszczyźnianego chłopa poety Iwana Sibiriakowa. Do
że wizyta przedłużyła się do osiemnastu dni. Spotykał
końca był gorącym orędownikiem wzajemnego zbliżenia
się wtedy z przyjaciółmi ojca i dużo spacerował po mieliteratur rosyjskiej i polskiej. Został pierwszym rosyjskim
ście. Poczynione nad Wisłą obserwacje zainspirowały go
tłumaczem Sonetów krymskich Mickiewicza, którego
do napisania utworu Odwet. Poemat warszawski (il. 4).
zresztą z zaangażowaniem promował i wspierał także Wykreowana w nim wizja Warszawy, którą w grudniu
w późniejszych latach. Pobyt Wiaziemskiego nad Wisłą
roku 1909 zobaczył Błok, jakże przypomina tworzone
odbiegał pod każdym względem od związanych z dzia- przez niego obrazy Petersburga, uosabiającego w oczach
łaniami wojennymi epizodycznych wypadów na ziemie
poety współczesne miasto – mroczne, przerażające,
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przytłaczające samotnego, zagubionego w tłumie człowieka, a jednocześnie wabiące go tanim blichtrem:

Poemat Odwet był poetycką polemiką z samodzierżawiem i wyrazem braku zgody na przeczuwane rewolucyjne
wrzenie oraz będące jego następstwem nieuchronne, katastrofalne w skutkach zmiany. W treści utworu przewijają
się wątki polskie, wskazujące na uważną lekturę klasyki
polskiej literatury romantycznej oraz prac dotyczących
historii Polski. Niektóre strofy poematu stanowią też bezpośrednie odniesienie do antypolskich utworów Puszkina
(m.in. wiersza Oszczercom Rosji) czy także piętnującego

wydarzenia z roku 1831 wiersza Na zdobycie Warszawy
autorstwa Fiodora Tiutczewa.
Warszawa pojawia się także w biografii (niestety
nie w twórczości) innego petersburskiego poety wieku
srebrnego – Osipa Mandelsztama, który tu właśnie przyszedł na świat 3 (15) stycznia 1891 roku, w żydowskiej
rodzinie kupca pierwszej gildii i nauczycielki muzyki.
W Warszawie Osip Emiljewicz mieszkał do roku 1897,
kiedy to rodzice postanowili przenieść się do Petersburga. Tragiczne losy poety, jednej z niezliczonych ofiar
stalinowskiego terroru lat trzydziestych, spowodowały, że
jego poezja przez długie lata znana była tylko w wąskim
gronie historyków literatury rosyjskiej. Czasami udawało się „przemycić” kilka wierszy (m.in. w Antologii
nowoczesnej poezji rosyjskiej 1880–1967, 1971), znano jego
eseje o literaturze (Słowo i kultura. Szkice literackie, 1972),
a Ewa Demarczyk śpiewała wiersze Cyganka i Skrzypek
Hercowicz w doskonałych przekładach Jerzego Pomianowskiego i Wiktora Woroszylskiego. Jednak nazwisko poety
wciąż budziło podejrzenia, czego wymownym dowodem
historia polsko-rosyjskiego wyboru jego wierszy, opublikowanego w 1984 roku przez Wydawnictwo Literackie:
kiedy tom trafił do księgarń, po kilku dniach (podobno
na życzenie władz radzieckich) wycofano go ze sprzedaży
i trzydziestotysięczny nakład oddano na przemiał. Ale
lata osiemdziesiąte to jednocześnie okres, kiedy twórczość Mandelsztama, a także historię jego życia opowiedzianą we wspomnieniach żony poety, Nadieżdy, polscy
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Zapluty dworzec; domów cienie
Wichrom na łup wydane zdradą;
I most przez Wisłę – jak więzienie,
[…]
I jeszcze lśnią kawiarnie, bary,
I Nowy Świat sprzedaje ciała,
Kipią bezwstydne trotuary.
W zaułkach – pustka odrętwiała
I mrok, i zawieruchy łkanie…
[…]
Latarnia roni światło blade…
Zza węgła snując cień po ścianach,
Ktoś pieszczotliwie się zakrada,
Wabi jak niegdyś ukochana.
(tłum. Adam Galis)
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czytelnicy poznawali dzięki wydawnictwom bezdebito- ton tej gazecie nadawali w roku 1920 dziennikarz, literat
wym. Niezwykle ważną rolę w przybliżeniu i zrozumieniu
oraz wydawca (m.in. gazet mińskich) polskiego pochopoezji Osipa Mandelsztama odegrał wydany przez paryską dzenia Aleksandr Gzowski (1888–1938), w latach 1921–1923
Libellę erudycyjny esej Ryszarda Przybylskiego Wdzięczny
dziennikarz i działacz polityczny Wiktor Portugałow
gość Boga (1980). Ostatecznej rehabilitacji poety dokonano
(1873–1930), a w latach 1923–1932 Dmitrij Fiłosofow, który
w ZSRR na fali pierestrojki 28 października 1987 roku, po likwidacji Rosyjskiego Komitetu Politycznego stał się
a wydarzenie to zainspirowało Jacka Kaczmarskiego do
też szefem warszawskiego oddziału tajnego Narodowego
napisania pieśni Zmartwychwstanie Mandelsztama. Nie
Sojuszu Obrony Ojczyzny i Wolności (Narodnyj Sojuz
był to jedyny hołd złożony przez Polaków zamordowa- Zaszczity Rodiny i Swobody). W latach 1926–1931 gazeta
nemu poecie: 18 maja 2012 roku jego imię otrzymała
ściśle współpracowała z paryskim pismem emigracyjnym
uliczka na terenie Uniwersytetu Warszawskiego, która „Bor’ba za Rossiju”. Fundusze na działalność „Za Swobodu”
jest pierwszą i ciągle jedyną ulicą Mandelsztama (il. 5). pochodziły w latach 1920–1923 od polskich władz, wycoPisząc o petersburżanach w Polsce, przypomnieć
fanie dotacji postawiło więc gazetę na skraju bankructwa
trzeba obecność w naszym kraju stosunkowo nielicznej
i tylko dzięki zaradności Michaiła Arcybaszewa utrzybiałej emigracji, z której znakomita większość pojawiła
mała się do roku 1932. Po jej upadku Fiłosofow wydasię w roku 1920, a w latach 1921–1922 wyjechała dalej. wał ilustrowaną gazetę „Mołwa” (1932–1934) a następnie
Środowisko białych emigrantów wydawało związaną „Miecz” (1934–1939).
Wśród emigrantów przybywających do Polski znajpoczątkowo z Rosyjskim Komitetem Politycznym gazetę
„Swoboda”, której mottem było hasło: „Za Ojczyznę i Wol- dowała się para, o której można powiedzieć, że była
ność!”. Pierwszy numer ukazał się w Warszawie 17 lipca
uosobieniem literackiej i artystycznej elity przedrewo1920 roku. Redaktorem naczelnym był prawnik, działacz
lucyjnego Petersburga: pisarz oraz myśliciel religijny
państwowy i polityczny Fiodor Rodiczew (1854–1933). Dmitrij Mierieżkowski (1865–1941) i jego żona, pisarka
Na początku listopada 1921 roku gazeta przyjęła nazwę oraz poetka Zinaida Gippius (1869–1945). Ich pobyt
„Za Swobodu”, pod którą funkcjonowała do 5 kwietnia
w Warszawie trwał jednak zaledwie kilka miesięcy – od
1932 roku. Równocześnie zaszła zmiana na stanowisku
lutego do października 1920 roku (il. 6). Wyjechali, kiedy
redaktora naczelnego, którym został poeta i krytyk lite- zrozumieli, że nie uda im się przekonać rządu polskiego
racki Władimir Złobin (1894–1967). Po nim obowiązki
do dalszej walki z bolszewikami. Pozostał ich przyjaredaktorskie pełniły jeszcze cztery osoby. W rzeczywistości
ciel i współpracownik – Dmitrij Fiłosofow (1872–1940),
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w latach 1898–1904 redaktor działu literackiego najważniejszego pisma petersburskich modernistów „Mir
Iskusstwa”, publicysta, działacz polityczny i religijny
(il. 7–8). W Warszawie stał się on postacią, wokół której
skupiała się nie tylko znaczna część rosyjskiej diaspory,
lecz także przedstawicieli polskiej inteligencji, wśród
których wielu miało w swej biografii dłuższy lub krótszy
„epizod petersburski”. Z grona tego wymienić należy
przede wszystkim rodzeństwo Józefa i Marię Czapskich,
Mariana Zdziechowskiego, Marię Dąbrowską i Stanisława Stempowskiego.
Platformami twórczych polsko-rosyjskich spotkań
były mniej lub bardziej sformalizowane stowarzyszenia,
po rosyjsku nazywane krużkami (kółkami). Krużok jako
instytucja życia społecznego, religijnego, artystycznego,
a nade wszystko literackiego miał w Rosji tradycję sięgającą
końca XVIII stulecia, a apogeum swego rozwoju osiągnął
w wieku XIX. Tradycję tę kontynuowali także rosyjscy
emigranci w Polsce. Pierwszym kółkiem była Tawierna
Poetow, zorganizowana z inicjatywy filologa i krytyka
literackiego Alfreda Bema w 1921 roku i działająca do
roku 1925. Na łamach gazety „Za Swobodu” pod szyldem
Tawerny drukowano oryginalne wiersze członków krużka, rosyjskie przekłady poezji polskiej i polskie utworów
rosyjskich. Z Polaków z Tawerną utrzymywali kontakty
Leonard Podhorski-Okołów i Wacław Denhoff-Czarnocki – poeci i tłumacze poezji rosyjskiej (m.in. wierszy
Lermontowa, Błoka, Cwietajewej).
Beata K. Nykiel

Jesienią 1929 roku powstało w Warszawie Litieraturnoje Sodrużestwo, początkowo działające jako sekcja
Związku Rosyjskich Pisarzy i Dziennikarzy w Polsce
(Sojuza Russkich Pisatielej i Żurnalistow w Polsze).
Przewodniczącym został Władimir Brand (1892–1942),
sekretarzem poeta Lew Gomolicki (1903–1988), autor opublikowanego w 1934 roku poematu Warszawa. Honorowe
przewodnictwo powierzono Fiłosofowowi. Spotkania
Sodrużestwa, na początku zamknięte, z czasem stały się
dostępne dla wszystkich i przyciągały liczną publiczność,
dlatego też z mieszkań prywatnych musiały przenieść
się do obszerniejszych, publicznych lokali (il. 9). Najintensywniejszą działalność stowarzyszenie prowadziło
w roku 1931: odbyły się wówczas trzydzieści trzy spotkania
oraz zorganizowany został Dzień Kultury Rosyjskiej.
Dla historii obecności literatury rosyjskiej w Polsce
ważne było zebranie z 31 stycznia 1932 roku, na którym
Julian Tuwim przedstawił swój przekład Jeźdźca miedzianego Puszkina, powstały w latach 1927–1931 i wkrótce
wydany drukiem. Ci, którzy znali po rosyjsku tę „petersburską opowieść”, słysząc poetę czytającego Puszkinowskie wyznanie:
Kocham cię, grodzie mój Piotrowy!
Twych zwartych kształtów kocham ład,
Prąd Newy władny i surowy
Nadbrzeży granit, wzory krat
Na ogrodzeniach metalowych…
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Tak zapewne uczynił Leon Gomolicki, którego zachwycił efekt translatorskich wysiłków Tuwima: „Puszkin, obrzydzony mi w latach szkolnych, […] został wskrzeszony jak
Łazarz. […] Zmumifikowana przez belfrów poezja, coś
z archeologii stylów – przetransponowana na nieistniejące
konwencje polskiej mowy wiązanej ożywała! Komentowana,
przekładana podwójnie: nie tylko na inny język, ale i to
w niej, co od wstępnej klasy przyjąłem mechanicznie, jako
już zastane i niewarte wysiłku komentowania, zadziałało
nagle urokiem, śpiewnością, swojskością”4.
Poza Tuwimem w spotkaniach uczestniczyli także
inni Polacy, między innymi Maria i Józef Czapscy, Rafał
Marceli Bluth, Jan Szczawiej, Włodzimierz Słobodnik.
Wspólnota istniała do roku 1935. W ostatnim okresie
jej działalność znacznie osłabła, co skłoniło zarząd do
podjęcia decyzji o samorozwiązaniu.
W październiku roku 1934 powstał kolejny krużok –
Domik w Kołomnie, w którym najważniejszą postacią był Fiłosofow. Nazwa kółka została zaczerpnięta
z tytułu żartobliwego poematu Aleksandra Puszkina

z 1830 roku – jeszcze jednej „petersburskiej opowieści”
(il. 10). Powodów wyboru takiej właśnie nazwy było kilka,
a wśród nich być może i ten, że przypominała ona o Petersburgu, o tej jego części, w której mieszkali bohaterowie
i Puszkina, i Dostojewskiego.
Spotkania, na które zapraszano nie więcej niż piętnaście osób, odbywały się w redakcji gazety „Miecz” przy
ulicy Chocimskiej 35. Wśród uczestników znajdujemy
wiele znanych postaci z życia kulturalnego międzywojennej Warszawy – pisarzy i poetów, publicystów, filozofów, muzyków, historyków sztuki, architektów – między
innymi rodzeństwo Czapskich, Jerzego Brauna, Jerzego
Giedroyca, Tadeusza Brezę, Marię Dąbrowską i Stanisława
Stempowskiego, Tadeusza Krońskiego, Bolesława Micińskiego, Konstantego Régameya, Władysława Tatarkiewicza,
Michała Walickiego czy Jana Zachwatowicza. Poruszane
na zebraniach tematy dotyczyły literatury i filozofii, estetyki, historii i historii sztuki. Z zasady nie poruszano
aktualnych kwestii politycznych. W latach 1934–1936
odbyło się trzynaście spotkań Domku w Kołomnie.
Rosjanie byli też zapraszani przez polskie środowiska,
na przykład dzięki Czapskiemu i Tuwimowi emigracyjni
poeci występowali na spotkaniach warszawskiego koła
literatów. Podkreślić przy tym należy, że wielu białych
emigrantów dobrze znało język polski i przed rewolucją
zajmowało się przekładami literatury polskiej na rosyjski,
część z nich włączyła się też aktywnie w polski obieg
wydawniczy.
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być może w myślach zestawiali je z oryginałem:
Lublu tiebia, Pietra tworienije,
Lublu twoj strogij, strojnyj wid,
Niewy dierżawnoje tieczenije,
Bieriegowoj jejo granit,
Twoich ograd uzor czugunnyj…

4.

Leon Gomolicki, Dzikie muzy; cyt.
za: Piotr Mitzner, Warszawski
„Domek w Kolomnie”. Rekonstrukcja, Warszawa 2014, s. 29.
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Przedstawione powyżej ślady petersbursko-polskich
kontaktów zachowały się w listach, pamiętnikach, wspomnieniach, utworach literackich czy rocznikach czasopism. Ale są też inne ślady, należące do sfery dziedzictwa
materialnego. Jednym z nich jest cmentarz prawosławny
na warszawskiej Woli, uroczyście otwarty w sierpniu
1841 roku. Jego lokalizacja przy kościele św. Wawrzyńca,
tuż obok wolskich fortyfikacji będących symbolem zaciętego oporu powstańców 1831 roku, utrwalonych w pamięci
pokoleń Polaków frazami Mickiewiczowskiej Reduty
Ordona, nie była przypadkowa. Zbiegiem okoliczności
nie było również przemianowanie fundowanego przez
małżonkę Jana III Sobieskiego kościoła w cerkiew Matki
Bożej Włodzimierskiej, patronki dnia kapitulacji Warszawy (8 września), ani uroczyste otwarcie cmentarza,
które powiązano z dziesiątą rocznicą powstańczych bojów
z wojskami generała Iwana Paskiewicza. Z czasem obok
mogił szturmującego wolskie reduty rezerwowego korpusu
kawalerii, ofiar nawracających epidemii cholery, a potem
systematycznie rosnącej liczby prawosławnych mieszkańców stolicy Królestwa Polskiego (nie tylko Rosjan) zaczęły
się tu pojawiać także pochówki tymczasowych przybyszów,
w tym i tych z Petersburga. Wieczny spoczynek znalazło
tu co najmniej kilka osób odgrywających istotną rolę
w kulturalnym dialogu Palmiry Północy z Polską, wśród
nich dwaj duchowi przywódcy białej emigracji – petersburżanie Michaił Arcybaszew (zm. 1927) i Dmitrij Fiłosofow (zm. 1940). Spośród petersburżan spoczywających

na wolskim cmentarzu wymienić warto także Aleksandra Puzyriewskiego (1845–1904), wychowanka I Korpusu
Kadetów w Petersburgu (1863), absolwenta tamtejszej
Nikołajewskiej Akademii Sztabu Generalnego (1873), którego kariera wojskowa rozpięta była pomiędzy stolicą
Imperium a Warszawą, gdzie jako szef sztabu (1890–1901),
a następnie pomocnik komendanta Warszawskiego
Okręgu Wojskowego (1901) spędził w sumie czternaście
lat. Puzyriewski był też autorem fundamentalnych prac
z teorii wojskowości, jak również opracowań sławiących
podboje rosyjskiego oręża w walkach z Turcją czy kampanii polskiej 1831 roku.
Pomniki nagrobne były często dziełem warszawskich
rzeźbiarzy, między innymi Andrzeja Pruszyńskiego lub
Bolesława Syrewicza. Nagrobek Arcybaszewa zaprojektował wykształcony w Petersburgu i niezwykle ceniony
w rosyjskim środowisku artystycznym Stanisław Noakowski (il. 11). Wznoszono także znacznych rozmiarów kaplice,
z których większość nawiązywała do form religijnej architektury rosyjskiej, niekiedy połączonych z elementami
architektury zachodniej. Po pierwszej wojnie światowej
stawał się pomału przykładem dziedzictwa „bez dziedziców”. Po drugiej wojnie kontynuowano na nim prawosławne pochówki, w tym rosyjskiej diaspory, złożono też
(kwatera D) doczesne szczątki radzieckich budowniczych
Pałacu Kultury i Nauki.
Z kolei dzieje petersburskich nekropolii sprawiły, że do
roli petersburskiego lieu de mémoire w sercu odrodzonej
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Polski awansowały Stare Powązki, uznawane od końca
XIX wieku za jeden z polskich panteonów narodowych.
Do stwierdzenia takiego uprawnia liczba pochowanych
tu związanych z Petersburgiem Polaków, których znacząca lub wybita rola w życiu społecznym, kulturalnym
czy naukowym obu miast jest niekwestionowana. Bez
szczegółowych analiz cmentarnych archiwaliów trudno
o precyzyjnie ustalenia, niemniej liczbę tę szacować można
co najmniej na poziomie około stu osób, reprezentujących
różne dziedziny życia społecznego, artystycznego i naukowego. Ograniczając się do świata kultury, nauki i polityki
wymienię chociażby pianistkę Marię Kalergis (zm. 1874),
kompozytora i skrzypka Henryka Wieniawskiego (zm. 1880),
pioniera budowy żelaznych mostów kratownicowych inżyniera Stanisława Kierbedzia (zm. 1899), malarza Henryka
Siemiradzkiego (zm. 1902), którego szczątki w 1905 roku
przeniesiono na krakowską Skałkę, baletmistrza Feliksa
Antoniego Krzesińskiego (zm. 1905), architekta Stanisława
Noakowskiego (zm. 1928), śpiewaczkę operową Adelę Bolską (zm. 1930), prawnika, filozofa i socjologa prawa Leona
Petrażyckiego (zm. 1931), ekonomistę, trzykrotnego posła
do Dumy Państwowej, dwukrotnego premiera RP Władysława Grabskiego (zm. 1938), inżyniera-górnika, działacza
gospodarczego i politycznego Hipolita Gliwica (zm. 1943),
inżyniera i okultystę Stefana Ossowieckego (zm. 1944),
architekta Mariana Lalewicza (zm. 1944 – grób symboliczny), architekta i generalnego konserwatora zabytków
Jana Zachwatowicza (zm. 1983).

Zasadniczym powodem upatrywania w Powązkach
także petersburskiego miejsca pamięci jest fakt pozbawienia w latach trzydziestych i czterdziestych XX wieku
petersburskich katolików, w tym również tamtejszych
Polaków, możliwości czczenia zmarłych bezpośrednio
u ich mogił. Stało się to w wyniku zapoczątkowanej
w latach trzydziestych i konsekwentnie prowadzonej
przez władze komunistyczne akcji niszczenia miejscowych cmentarzy. Ofiarą tych barbarzyńskich praktyk padł
przede wszystkim założony w roku 1856 Rzymskokatolicki
Cmentarz Wyborski, który był nie jedyną, ale z punktu
widzenia losów polskiej społeczności wielonarodowego
i wielokulturowego Petersburga-Piotrogrodu z pewnością
największą i najważniejszą nekropolią, o czym przekonuje
dobitnie monografia pióra księdza Krzysztofa Pożarskiego.
Na cmentarzu Wyborskim oraz w kryptach zbudowanego tam w latach 1856–1859 kościoła Nawiedzenia NMP
(między 1912 a 1938 rokiem funkcjonowała tu odrębna
polska parafia) pochowano, obok kilkuset petersburskich
Polaków, między innymi siedmiu metropolitów mohylewskich, dwóch biskupów i wielu przedstawicieli duchowieństwa katolickiego (ponad 30 księży diecezjalnych
oraz 19 zakonnych, głównie dominikanów), dziewięciu
członków rodziny Potockich, najbliższych (pierwszą żonę
i dwoje dzieci) dyktatora powstania 1863 roku Romualda
Traugutta, kilkunastu generałów i admirałów oraz wielu
przedstawicieli świata kultury, sztuki i nauki. Polacy stanowili jedynie część spośród pochowanych tam katolików
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różnych narodowości, których los związał na dłużej ze
stolicą imperium Romanowów.
O unicestwieniu wyborskiej nekropolii, która niemal
w całości zniknęła z krajobrazu kulturowego Petersburga
(do dziś ocalało kilka nagrobków) przesądziła uchwała
Prezydium Krasnogwardyjskiej Rady Rejonowej z 14 maja
1939 roku, zatwierdzona przez prezydium Lensowietu 22
października. Tym samym spersonalizowane wspomnienia o zasłużonych petersburżanach Polakach łatwiej dziś
odnaleźć nad Wisłą. Przy czym w równie nikłym stopniu
uzmysławiają sobie tan fakt zarówno Polacy, jak i Rosjanie.
Twierdząc w ten sposób, nie zapominamy bynajmniej
o dwudziestowiecznych leningradzkich cmentarzach-symbolach – Lewaszowskim (otwartym dla społeczeństwa w 1989 roku) i Piskariowskim, na których spoczęły
zastępy ofiar wielkiego terroru z lat 1937–1954 (46 000)
i blokady Leningradu (ok. 470 000), w tym także wielu
miejscowych Polaków. Problem polega na tym, że obie
porażające ogromem ludzkich tragedii nekropolie były
do niedawna anonimowe, a tożsamość pochowanych
tam osób powraca dopiero z niebytu dzięki wysiłkowi
organizacji społecznych, jak Memoriał czy projektowi
Wozwraszczonnyje imiena5.
Widoczne do dziś ślady kontaktów z Petersburgiem
napotykamy w architekturze Warszawy. Są to zarówno
budowle wznoszone przez architektów rosyjskich, jak
i Polaków wykształconych w petersburskich uczelniach. Do
grupy pierwszej należą pozostałości Banku Państwowego
Beata K. Nykiel

przy ulicy Bielańskiej, wzniesionego w latach 1907–1911
według projektu wybitnego petersburskiego architektka
Leontija Benois (1856–1928), który tej imponującej rozmiarami budowli nadał kształt nawiązujący do architektury włoskiego renesansu (il. 12). Był on także twórcą
zburzonego w latach 1924–1926 soboru na placu Saskim
(1894–1912), będącego jednym z ważniejszych przykładów nurtu neoruskiego w dorobku tego architekta (il. 13).
W związku z budową soboru w roku 1898 pojawił się
w Warszawie Piotr Fedders (1868 – po 1919), architekt
wykształcony w petersburskiej Akademii Sztuk Pięknych (1894). W 1901 roku został wykładowcą w Warszawskim Instytucie Politechnicznym. Z wzniesionych
przez Feddersa budowli zachowała się kamienica Nikołaja
Szelechowa w Alejach Jerozolimskich 93 (1912–1913), reprezentująca typowy dla architektury Petersburga pierwszych
dekad XX wieku zmodernizowany neoklasycyzm (il. 14).
Pierwsze piętro do dziś ozdabia dorycka kolumnada, nie
zachowała się niestety ostatnia kondygnacja budynku,
zaprojektowana jako przepruta niewielkimi otworami
okiennymi attyka z dekoracją rzeźbiarską. Wyrazistym
przykładem petersburskiego neoklasycyzmu początku
XX wieku jest też gmach Hipoteki przy Alei Solidarności,
wzniesiony w latach 1910–1912 według anonimowego
projektu przysłanego z Petersburga i dostosowanego do
warszawskich warunków przez Henryka Gaya (1875–1936),
absolwenta petersburskiego Instytutu Inżynierów Cywilnych (1898). Stylistycznie warszawska Hipoteka doskonale
Petersburskie ślady nad Wisłą
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wpisuje się w nurt petersburskiego zmodernizowanego
neoklasycyzmu (il. 15). Struktura budynku, harmonijna,
zdyscyplinowana i idealnie symetryczna dyspozycja elewacji, połączenie architektury z dekoracją rzeźbiarską
(płaskorzeźby w ryzalicie środkowym autorstwa Zygmunta Otto) kojarzy się na przykład z pochodzącymi
niemal z tego samego czasu realizacjami Fiodora Lidwala,
takimi jak Azowsko-Doński Bank Komercyjny (1907–1913).
Wyraźną bliskość stylistyczną z Hipoteką wykazuje nieistniejące dziś w swym pierwotnym kształcie Gimnazjum
Męskie im. Mikołaja Reya przy Zborze EwangelickoAugsburskim, dzieło Gaya z roku 1912 (il. 16).
O związkach z Petersburgiem świadczą również
dzieła Jana Heuricha mł. (1873–1925), architekta wykształconego w petersburskiej Akademii: kamienica Krasińskich przy ulicy Mazowieckiej (1907–1910), ufundowana
przez Eugenię Kierbedziową siedziba Biblioteki Miejskiej
przy Koszykowej (1914; il. 17), a przede wszystkim Bank
Towarzystw Spółdzielczych (zwany Domem pod Orłami)
u zbiegu ulic Jasnej i Zgody (1912–1917; il. 18), porównywany do Domu Handlowego Gwardyjskiego Towarzystwa
Ekonomicznego w Petersburgu (1908–1913), autorstwa
Ernesta Wirricha i zespołu.
Oddziaływanie „szkoły petersburskiej” na architekturę polską nie zanikło po odzyskaniu niepodległości.
Stało się tak dlatego, że do Polski powróciło wielu architektów z powodzeniem praktykujących w Petersburgu
lub tam wykształconych. Do Warszawy przeniósł się

uznany i ceniony w środowisku petersburskim Marian
Lalewicz (1876–1944). Zmiana miejsca nie wpłynęła na
zmianę stylistyki – Lalewicz nadał projektował w duchu
nowoczesnego klasycyzmu przywiezionego z Petersburga.
Jego warszawskie realizacje, jak na przykład kamienica
przy Mokotowskiej 51/53 (1923–1925; il. 19), Bank Rolny
przy Nowogrodzkiej (1923–1927) czy nieistniejący zespół
domów mieszkalnych Pocztowej Kasy Oszczędności przy
Brzozowej, Bugaj i Celnej (1921–1923) idealnie mogłyby
wpisać się w architektoniczny krajobraz Petersburga (il. 20).
Lalewicz nadzorował też prace konserwatorskie przy
adaptacji na potrzeby nowych władz Rzeczypospolitej
warszawskich pałaców, w tym: Rady Ministrów, Prymasowskiego (siedziba Ministerstwa Rolnictwa) i Raczyńskich
(siedziba Ministerstwa Sprawiedliwości). W roku 1939
przedstawił też niezrealizowany projekt rekonstrukcji
Kaplicy Moskiewskiej (grobu carów Szujskich). W innych
częściach kraju spod jego ręki wyszły między innymi gmachy Banku Polskiego w Sosnowcu (1924) i Kaliszu (1926),
koszary Marynarki Wojennej (1927; aktualnie siedziba
Akademii Marynarki Wojennej) i kościół garnizonowy
(1939) w Gdyni. Lalewicz był wreszcie autorem przebudowy tzw. koszar świętokrzyskich na gmach Katolickiego
Uniwersytetu w Lublinie, do którego powstania przyczyniły się osoby związane ze zlikwidowaną w roku 1918
petersburską Rzymskokatolicką Akademią Duchowną.
W kręgu petersburskiego neoklasycyzmu kształtowała
się również twórczość Adolfa Szyszko-Bohusza (1883–1948),
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który studia architektoniczne odbył w latach 1902–1909 przykładem są chociażby Dom Towarzystwa Ubezpieczeń
w petersburskiej ASP. Na stałe związał się z Krakowem, „Feniks” w Rynku Głównym (1932) i Dom im. Józefa Piłsuddokąd przybył już w roku 1910. Na dłużej pozostał tu
skiego na Oleandrach (1935). Nie porzucił jednak zupełnie
jednak dopiero po czteroletnim pobycie na Politechnice
zainteresowań architekturą historyzującą, zmienił tylko
Lwowskiej (1912–1916). W 1916 roku objął stanowisko
źródła swych inspiracji: zamiast włoskiego renesansu
kierownika prac renowacyjnych na Zamku Królewskim
pojawiły się reminiscencje architektury średniowiecznej,
na Wawelu, zajmował je do wybuchu drugiej wojny świa- o czym świadczą dobitnie willa własna w Przegorzałach
towej. Od roku 1920 Szyszko-Bohusz pełnił też obowiązki
(1928–1929) i Zameczek Prezydenta RP w Wiśle (1931).
kierownika Katedry Architektury Zabytkowej na ASP
Przedwczesna śmierć nie pozwoliła na pełne rozw Krakowie, a w latach 1922–1927 był rektorem tej uczelni. winięcie twórczych możliwości innemu uczniowi
W czasie drugiej wojny, po ewakuacji części zbiorów
architektonicznej „szkoły petersburskiej” – Pawłowi
wawelskich, pracował za zgodą władz podziemnych jako Wędziagolskiemu (1883–1929), absolwentowi Akademii
rysownik w prywatnym biurze niemieckim na Wawelu
Sztuk Pięknych (1917). Jako architekt-praktyk pozostawił
i działał w tajnym Komitecie Wawelskim. W 1945 roku
kilka projektów i właściwie dwie realizacje, obie w Warpowrócił na przedwojenne stanowisko, które opuścił
szawie: gmach dawnej Wszechnicy Polskiej u zbiegu
w rok później. Dzisiejszy wygląd wawelskiego wzgórza
ulic Banacha i Pasteura (1928–1929) oraz wiadukt kolei
w znacznej części jest jego dziełem i zasługą. Wśród licz- średnicowej, którego oryginalne fragmenty, zwracające
nych realizacji Szyszko-Bohusza związek z petersburskim
uwagę palladiańską oprawą, można oglądać w przejściu
neoklasycyzmem lat dziesiątych XX wieku najwyraź- przy ulicy Solec. Zachowały się też ruiny nieukończoniej zdradzają monumentalny gmach Pocztowej Kasy
nej rezydencji w rodzinnym majątku Wędziagolskich
Oszczędności przy ulicy Wielopole (1922–1924) oraz dom
w podwileńskim Jaworowie – miejscu tragicznej śmierci
pracowników PKO przy Zyblikiewicza 5/7 (1923–1927). architekta. Poza projektowaniem Wędziagolski zajmował
Z czasem architekt odszedł od charakterystycznego dla
się pracą dydaktyczną (wykładał w warszawskiej Szkole
Petersburga neoklasycyzmu inspirowanego architekturą
Sztuk Pięknych i na Politechnice), a także bardzo intenklasyczną, a przede wszystkim wzorami czerpanymi
sywnie uprawiał krytykę architektoniczną (publikował
z twórczości architektów włoskiego renesansu z Palla- głównie w miesięczniku „Architektura i Budownictwo”),
diem na czele (Lalewicz pozostał im wierny do końca)
propagując przyswojone w czasie petersburskich studiów
i zwrócił się ku umiarkowanemu modernizmowi, czego
idee akademickiego klasycyzmu, w którym widział styl
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idealnie odpowiadający potrzebom odradzającego się
państwa polskiego.
Reminiscencje petersburskiego neoklasycyzmu znaleźć możemy również w sztukach plastycznych okresu
międzywojennego. Najbardziej czytelnym śladem jest
malarstwo Ludomira Sleńdzińskiego (1889–1980), artysty
wykształconego w Akademii Sztuk Pięknych (dyplom
1916). Jego obrazy zwłaszcza z lat dwudziestych, takie jak
Chłopcy nad Wilią (1922) czy Portret żony na tle Forum
Romanum (1925), u współczesnych krytyków budziły jednoznaczne skojarzenia z tak zwanym neoakademizmem,
reprezentowanym przez Wasilija Szuchajewa i Aleksandra
Jakowlewa – starszych kolegów Sleńdzińskiego z pracowni
profesora Dmitrija Kardowskiego. Podobnie jak w architekturze, również w malarstwie stylistyka oparta na nowoczesnym interpretowaniu tradycji klasycznej w pierwszych
latach niepodległości uważana była za doskonale nadającą
się do roli stylu oficjalnego. Dlatego właśnie u neoklasycysty Sleńdzińskiego zamówiono alegoryczne malowidło
Polonia (1923) Znalazło się ono w Pałacu Rady Ministrów
przy Krakowskim Przedmieściu (obecnie Pałac Prezydencki), któremu w latach 1918–1921 Marian Lalewicz
przywrócił pierwotny kształt.
Zmodernizowany neoklasycyzm był wykorzystywany
do reprezentacji państwa już w carskiej Rosji: w roku 1911
w tym właśnie stylu zostały wzniesione pawilony Rosji
na wystawie światowej w Turynie i na Międzynarodowej
Wystawie Sztuk Pięknych w Rzymie – oba zaprojektował

Władimir Szczuko. Do tradycji tej powrócono w latach
trzydziestych, kreując tzw. klasycyzm stalinowski. Tworzyli go zresztą ci sami architekci, którzy w drugiej dekadzie XX wieku tworzyli petersburski neoklasycyzm lub
wykształcili się w jego duchu. Najbardziej widocznym
(dosłownie i w przenośni) śladem stalinowskiego klasycyzmu jest Pałac Kultury i Nauki w Warszawie (il. 21),
rzekomy „podarunek od narodu radzieckiego”, noszący
w chwili oddania do użytku (1955) imię „wielkiego wodza”
tegoż narodu (jeszcze przez długi czas w przesłoniętej
neonem inskrypcji nad wejściem głównym można było
przeczytać imię patrona gmachu). Chociaż głównym
projektantem Pałacu był wykształcony w petersburskiej
Akademii Lew Rudniew (1885–1956), gmach nie kojarzy się
z Petersburgiem, ale z Moskwą (podobnie jak wcześniej
sobór na placu Saskim, dzieło petersburżanina – Leontija
Benois, notabene nauczyciela Rudniewa). Gmach wyznaczający środek Warszawy przypomina wszystkim słynne
moskiewskie wysokościowce z projektowaną przez Rudniewa siedzibą Uniwersytetu Moskiewskiego na Worobjowych Gorach na czele (1948–1953). Pamiętając o kontekście
historycznym powstania Pałacu Kultury i Nauki, Polacy
docenili jego walor symboliczny, obejmując go ochroną
prawną poprzez umieszczenie na liście zabytków (2007).
Wpisu dokonano już w wolnej Polsce, reinterpretującej
obowiązującą w poprzednim systemie oficjalną politykę
historyczną. Towarzyszyły temu dyskusje i spory, dotyczące między innymi zasadności uznania za zabytek
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budowli będącej „symbolem zniewolenia Polski przez
imperium sowieckie”.
Jeśli chcemy szukać petersburskich śladów w architekturze powojennej Warszawy, musimy oddalić się od jej
centrum i przenieść na ulicę Belwederską, gdzie znajduje
się siedziba Ambasady Federacji Rosyjskiej. Zobaczymy
wówczas usytuowaną na niewielkim wzniesieniu budowlę
przypominającą typowe klasycystyczne rezydencje rosyjskie z końca XVIII – pierwszej ćwierci XIX wieku, od ulicy
oddzieloną płotem z metalowych sztachet i zwieńczonych wazami murowanych słupów, wyglądającym niczym
nieco skromniejsza wersja ogrodzenia petersburskiego
Ogrodu Letniego (il. 22). Twórcami całego zespołu architektoniczno-parkowego (1954–1956) byli dwaj rodowici
petersburżanie: Igor Rożyn (1908–2005) i Aleksander
Wielikanow (1900–1955). Co więcej, obaj zdobyli wykształcenie architektoniczne już w Leningradzie, ale pod okiem
tak wybitnych twórców nowoczesnego petersburskiego
neoklasycyzmu, jak Iwan Fomin, Władimir Szczuko czy
Andriej Biełogrud.
Ten z konieczności krótki i pobieżny przegląd
„petersburskich śladów” nad Wisłą, którego celem było
tylko zwrócenie uwagi na to zagadnienie i zachęta do
dalszego jego badania, pozwolę sobie zakończyć ogólniejszą refleksją. Prowadząc tego rodzaju poszukiwania,
nawet jeśli robimy to sine ira et studio, doświadczamy
niemożności oderwania narracji o rosyjsko-polskim i polsko-rosyjskim dziedzictwie kulturowym od kontekstu
Beata K. Nykiel

historyczno-politycznego. Różnice w interpretacji tego
dziedzictwa w Polsce i w Rosji są na tyle głębokie, że raczej
trudno spodziewać się zbliżenia stanowisk. W materialnym dziedzictwie swej obecności na ziemiach polskich
wielu Rosjan wbrew historycznym realiom dostrzegać
chce wyłącznie pozytywne konotacje. Z kolei Polacy, którzy w ostatnich dwóch dekadach zaczęli oswajać dziedzictwo „obcych”, ze szczególnym naciskiem na „niechciane”
dziedzictwo po zaborcach, wpisując je w lokalne opowieści
o własnym miejscu na ziemi, zaczyna dostrzegać sens
włączania takich „wykluczanych” dotąd obiektów w nową
narrację o własnej przeszłości.
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Kraków, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha

Epoka współczesna będzie być może nade
wszystko epoką przestrzeni. Żyjemy w czasach
symultaniczności, epoce przemieszczania
i zestawiania, epoce bliskości i oddalenia,
przybliżenia i rozproszenia. […] znajdujemy się
w momencie, w którym doświadczamy świata
w mniejszym stopniu jako życiowego rozwoju
w czasie, a w większym jako sieci łączącej punkty
i przecinającej swoje własne pasma.1

prezentująca kilka arbitralnie wybranych wątków, nie tylko
istotnych, lecz także atrakcyjnych wizualnie polsko-petersburskich powiązań artystycznych (wpisanych w historię).
Ułożone w sześciu sekwencjach w Muzeum Historii Miasta Sankt Petersburga (Twierdza Pietropawłowska) i czterech w Muzeum Historii Politycznej Rosji (willa Matyldy
Krzesińskiej; il. 1). Narracja wystawy jest podporządkowana
zastanej „paradoksalnej” architekturze: twierdzy i willi. I tak
w twierdzy trzem kluczowym artystycznym momentom –
ROMANTYCY W PETERSBURGU, W KRĘGU SIEMIRADZKIEGO,
„SZCZĘŚLIWA GODZINA MALARSTWA POLSKIEGO” – odpowiada i wprowadza asynchronicznie prezentowane MIASTO
i jego mieszkańców – LUDZI. W dawnej willi Krzesińskiej
Petersburg-Piotrogród-Leningrad zjawia się jako miejsce
konstytutywne i inspirujące – WITKACY i JÓZEF CZAPSKI,
opresyjne – OFIARY, a także miejsce dialogu i dyskursu –
ANDRZEJ WAJDA i KRZYSZTOF PENDERECKI. Istotnym elementem wystawy są konteksty rosyjskie.

W jaki sposób można przedstawić fenomen obecności Polaków w Petersburgu w jego ponad trzechsetletniej historii?
Przełożyć na język ekspozycji muzealnej zjawisko tak złożone i wieloaspektowe. Wystawa jest przede wszystkim
przestrzenią, której doświadczamy, „siecią łączącą punkty
i przecinającą swoje własne pasma”. Tak też jest skonstruowana wystawa Polacy i Petersburg. Miasto – ludzie – sztuka2,

MIASTO jest kluczem do zbliżenia się i dotknięcia historii
Polaków w Petersburgu. Wejście w tkankę miasta, poznanie
jego fenomenu poprzez przestrzeń, heterogeniczną architekturę naznaczoną obecnością Polaków. Wyznaczamy punkty
tworzące polską sieć, poprzez którą będziemy doświadczać
miasta – Petersburga. W pierwszej kolejności oznaczymy
główne centra życia religijnego: parafia i kościół św. Katarzyny przy Newskim Prospekcie, gdzie spoczął ostatni
król Polski Stanisław August Poniatowski, ale też polscy
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1.

Michael Foucault, O innych
przestrzeniach. Heterotopie,
przeł. Maciej Żakowski, „Kultura
Popularna”, 2006, nr 2, s. 7.

2 . Anna Król, Polacy i Petersburg.
Miasto – ludzie – sztuka,
scenariusz wystawy, Międzynarodowe Centrum Kultury,
Kraków 2014; Adam Brincken
(współpraca Olga Szczerba,
Natalia Curzydło), Polacy
i Petersburg – aranżacja wysta
wy – opis idei, Międzynarodowe
Centrum Kultury, Kraków 2014.
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święci: Zygmunt Szczęsny Feliński i Urszula Ledóchowska,
oraz kościół św. Stanisława. Nie mniej ważne są polskie
szkoły, uczelnie, księgarnie, banki, apteki, sklepy – miejsca
świadczące o uczestnictwie Polaków w życiu codziennym
Petersburga. Kontrapunktem dla nich są realizacje polskich architektów działających nad Newą, zarówno te okazałe, wznoszone przy głównych arteriach (między innymi
realizacje Mariana Peretiatkowicza z jego sztandarowym
dziełem, Domem Bankowym Wawelberga przy Newskim
Prospekcie), jak również te skromne, lecz ważne dla mieszkańców. I choć wiele z nich zburzono lub przebudowano,
to nasze wirtualne miasto przywraca pamięć o nich, stając się przestrzenią, w której mogą pojawić się ludzie (il. 2)3.

stojące na postumentach, na posadzce w kącie sali po
przeciwnej wobec Rejtana stronie jesienne liście (scenograficzna kameralność parku); ścianki i rzeźby przysłonięte dużymi zabrudzonymi oknami lub taflami szkła.

3 . To wirtualne wprowadzenie
do wystawy opiera się przede
wszystkim na prezentacjach
multimedialnych, fotografiach
wielkoformatowych i projekcjach
filmowych. Podstawowe

ROMANTYCY W PETERSBURGU tworzą pierwszy ważny,
artystyczny punkt w naszej „sieci”, przypominający nie
tylko obecność poetów Adama Mickiewicza, Aleksandra
Puszkina i Piotra Wiaziemskiego oraz malarzy odnoszących sukcesy – Józefa Oleszkiewicza, Walentego Wańkowicza i przede wszystkim Aleksandra Orłowskiego,
lecz także wprowadzają w przestrzeń salonu – miejsca tak ważnego dla życia artystycznego i politycznego.
Jeden z najważniejszych, petersburskich salonów muzycznych prowadziła od 1828 roku pianistka i kompozytorka,
Maria Szymanowska. Ekspozycja w obu salach zbudowana będzie na łukach i skosach (z zachowaniem prostej
linii komunikacji pomiędzy salami), współtworzących
kameralność spotkań w salonach: rozmów, szeptów,
marzeń, sztuki, muzyki i poezji. Urządzony zostanie
salonik, a w nim meble, nuty, wizerunki osób z życia
towarzyskiego (rysunki, ryciny, obrazy, popiersia), wielkoformatowe wydruki fragmentów utworów poetyckich
i muzycznych (il. 4).

ZAKŁADNICY HISTORII to przede wszystkim ludzie uwikłani w historię. Twierdza Pietropawłowska była szczególnym miejscem, naznaczonym obecnością Polaków.
To tutaj byli więzieni po insurekcji, w latach 1794–1796:
Tadeusz Kościuszko, Julian Ursyn Niemcewicz, Stanisław
Fiszer, Tadeusz Mostowski, następca naczelnika, Tomasz
Wawrzecki i Jan Kiliński. Stąd ich ponowna, symboliczna obecność w Twierdzy. Jednakże kluczem do zrozumienia trudnej obecności Polaków w Petersburgu, idei
całej wystawy, jest obraz Rejtan na sejmie 1773 roku Jana
Matejki (1866), między innymi przywołujący postaci króla
Stanisława Augusta Poniatowskiego i carycy Katarzyny
II. Dopełnieniem będą rozmieszczone na ściankach grafiki, obrazy, powiększenia fragmentów obrazów, rzeźby

W KRĘGU SIEMIRADZKIEGO. Kolejny artystyczny punkt
wyznacza postać Henryka Siemiradzkiego, najwybitniejszego polskiego „akademika zmodernizowanego”4,
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informacje, m.in. mapy (sensoryczne): Petersburga, Polski,
Warszawy, Krakowa; cmentarze.

4.

Określenie użyte za: Piotr Szubert,
Akademik zmodernizowany,
„Sztuka”, 1979, nr 4, s. 49–54.
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ucznia Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu. Siemi- grupy najświatlejszych Polaków z kręgu ducha i rozumu,
radzki odniósł spektakularny międzynarodowy sukces nie
układając się w swego rodzaju okręg oparty o długą prostą, ukośną ścianę, której kierunek wskazuje ciąg dalszy
tylko artystyczny – jego dzieła nagradzano, on sam był
wielokrotnie odznaczany, lecz także finansowy i, użyję ekspozycji. Zastosowane zostaną duże wydruki najważwspółczesnego języka, marketingowy. Pokazy nowo nama- niejszych dokumentów charakteryzujących specyfikę dzialowanych „teatralnych machin” zamieniały się w wielkie
łalności każdej postaci, ekrany i ramki ułożone w ciągi
spektakle, a przed obrazami „cisnęły się tłumy”. Wystawę
poziome i pionowe (niekiedy ukośne) z fotograficzną prepięciu jego obrazów urządzoną w 1889 roku w salach
zentacją szczegółów także biograficznych, atrapy, makiety,
petersburskiej Akademii zwiedziło ponad trzydzieści
przedmioty itp.; ścianki w kolorze identycznym jak teratysięcy osób. Kontekst dla „monograficznej” prezentacji
kotowa posadzka, wyjątkiem jest tu ciemnoultramarySiemiradzkiego tworzą: prace profesorów Akademii Sztuk
nowa ściana (il. 5).
Pięknych w Petersburgu oraz prace artystów polskich
absolwentów uczelni, między innymi uznanego w Rosji „SZCZĘŚLIWA GODZINA” MALARSTWA POLSKIEGO5
malarza batalisty Wiktora Mazurowskiego, oraz rzeźbia- w Petersburgu była udziałem trzech wielkich polskich
rzy: Wiktora Polearcha Brodzkiego, Piusa Welońskiego
modernistów, absolwentów petersburskiej Akademii Sztuk
i Antoniego Madeyskiego.
Pięknych, profesorów warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych,
uruchomionej w 1904 roku: Kazimierza Stabrowskiego,
LUDZIE wpisani w przestrzeń, w tkankę miasta, tworzą
ucznia Ilji Riepina, Ferdynanda Ruszczyca, ucznia Iwana
grupę niezwykłych osobowości związanych z Petersbur- Szyszkina i Archipa Kuindżego, oraz Konrada Krzyżanowgiem. Są wśród nich zesłańcy i badacze, naukowcy, święci, skiego, ucznia Kławdija Lebiediewa i Iwana Tworożnikowa.
wynalazcy, lekarze, wojskowi, politycy i konstruktorzy, W aneksach znajdą się prezentacje twórczości Jana Ciąkolekcjonerzy i architekci. Jest brat Józefa Piłsudskiego, glińskiego, jednego z najwybitniejszych w sztuce rosyjskiej
Bronisław Piłsudski, zesłaniec, etnograf, badacz Ajnów, przełomu XIX i XX wieku malarzy-pedagogów, oraz kobiet
jeden z najbardziej znanych i cenionych polskich uczo- studiujących na Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu,
nych-humanistów. Jest także konstruktor i genialny wyna- przez długi czas jedynej publicznej uczelni artystycznej
lazca Stefan Drzewiecki, twórca łodzi podwodnej. Sala
w Europie przyjmującej kobiety: Marii Wasilkowskiej
skomponowana będzie z wielu odrębnych, małych cało- (Nostitz-Jackowskiej), Julii Janiszewskiej-Stabrowskiej,
wybitnej rzeźbiarki, oraz Zofii Baudouin de Courtenay,
ści, by móc wniknąć w efekty postaw i działań wybranej
Anna Król
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Sformułowanie użyte za: Maria
Poprzęcka, „Szczęśliwa godzina”,
w: Sztuka około 1900 w Europie
Środkowej. Centra i prowincje
artystyczne, red. Piotr Krakowski,
Jacek Purchla, Kraków 1997, s. 41.
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córki lingwisty Jana Baudouin de Courtenay. Ekspozycja
zajmie dwie sale ustawione „z oddechem”, a jednocześnie
tak, by widz niejako zatracił odczucie końca ekspozycji, by
wracając, mógł bez problemu nie tylko odnaleźć właściwy
kierunek, lecz także z jednakową uwagą oglądać, poznawać niezauważone dotąd fragmenty całości, odczytując
nowe konteksty znanych mu już treści.

Dla WITKACEGO – Stanisława Ignacego Witkiewicza –
Petersburg (wówczas już Piotrogród) był miastem formatywnym i inspirującym (il. 7). Tam powstały pierwsze

pastelowe portrety i teoretyczna rozprawa Nowe formy
w malarstwie i wynikające stąd nieporozumienia, seria
prac „astronomicznych”, będąca rezultatem zainteresowania artysty badaniami prowadzonymi przez obserwatorium astronomiczne w Pułkowie, kompozycje
inspirowane wierszami Wielimira Chlebnikowa Kęs
i Trąba Guł-Mułły. W Petersburgu Witkacy zaczął stosować pastele zapewne pod wpływem nie tylko Wyspiańskiego, lecz przede wszystkim pastelisty Kazimierza
Stabrowskiego, którego wystawę widział w 1915 roku.
Tam też przeprowadzał pierwsze eksperymenty z narkotykami. W maju 1918 roku wziął udział w wystawie dzieł
artystów polskich urządzonej w pałacu Aniczkowskim.
W Petersburgu zaczęła się fascynacja Witkacego teatrem.
Zdaniem badaczy, to właśnie petersburskie doświadczenia i kontakty z tamtejszym środowiskiem teatralnym stały się impulsem kształtującym autora Szewców
jako dramaturga i teoretyka teatru. Istotną rolę odegrał
teatr polski prowadzony przez amatorskie Towarzystwo
Miłośników Sceny Polskiej (aktor Stefan Kiedrzyński
wspomina o azylu Witkacego w „miłym mieszkanku”
przy ulicy Oficerskiej 12, zajmowanym przez wielkiego
protektora tego teatru i zarazem swego powinowatego,
Leona Reynela).
Artystyczne punkty przestrzennej mapy Petersburga dopełnia prezentacja twórczości Ludomira Ślendzińskiego, wiernego kontynuatora petersburskich
neoklasycystów, Tamary Łempickiej, malarki polskiego
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Kolejne punkty „sieci” buduje ekspozycja w dawnej willi
Matyldy Krzesińskiej, gdzie zjawia się ponownie miasto, miejsce przedstawiające rolę polskich deputowanych
do Dumy w latach narodzin rosyjskiego parlamentaryzmu. Bazą ekspozycji będzie wielkoformatowy wydruk
portretowych fotografii Polaków ważnych dla rozwoju
petersburskiego ducha i intelektu, po przekątnej układ
monitorów z prezentacjami ich działalności; salę domyka
łukowa ściana, swym kształtem odnosząc się do fragmentu
koła jako części sali posiedzeń Dumy, wielkoformatowy
wydruk fragmentu obrazu lub akwarela, kopie okładek
ważnych pism i odezw charakteryzujących stanowiska
Polaków zaangażowanych między innymi w kwestie niepodległości Polski, prezentacje archiwalnych fotografii
na ekranach monitorów lub w ramkach, ścianki i wykładzina czerwone (il. 6).
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pochodzenia, aktywnie uczestniczącej w życiu towarzy- Petersburg ukształtował także antymilitarystę JÓZEFA
skim i kulturalnym miasta. Na mapie zjawia się także CZAPSKIEGO, malarza, pisarza, eseistę i intelektualistę.
postać Kazimierza Malewicza, który w latach 1922–1926 Tam właśnie spotkał postaci, których poglądy oddziałały na
kierował Państwowym Instytutem Kultury Artystycz- jego późniejszy światopogląd – Dmitrija Fiłosofowa, Dmirnej (Gosudarstwiennyj Institut Chudożestwiennoj
tija Mierieżkowskiego i jego żonę Zinaidę Gippius, tam też
Kultury), jego pierwsza europejska wystawa odbyła
przeżył pierwsze ważne fascynacje literackie (Dostojewski,
się w marcu 1927 roku w Polskim Klubie Artystycz- Tołstoj) i intelektualne (filozofia Wasilija Rozanowa). Sam
nym, zajmującym lokal w warszawskim hotelu Polonia, przyznawał po latach, że pierwsze „silne przeżycia” młoa także Władysława Strzemińskiego, malarza i teore- dości były „przeważnie rosyjskie”.
tyka sztuki, w latach 1911–1914 odbywającego studia
wojskowe w Petersburgu. Postaci te łączy obraz współ- OFIARY terroru i czystek stalinowskich to dwudziestowieczni
czesnego artysty Jarosława Modzelewskiego Strzemiń- „zakładnicy historii”, mieszkańcy Petersburga. Ekspozycja
ski opłakujący Malewicza (il. 8). O tych związkach tak
będzie instalacją z fotografii ofiar i list imiennych, zdjęć
pisze Waldemar Baraniewski: „W sztuce Malewicza
zimowego, mroźnego pejzażu łagrów, fotografii głównych
poszukuje Modzelewski sytuacji granicznych, zerowych, oprawców, poszczególnych wyroków, potwierdzeń rozstrzektóre umożliwiają przekroczenie rzeczywistości sztuki
lania; ekspozycja multimedialna dostępna widzowi jedyi świata. Intryguje go Malewiczowski powrót do figuracji
nie dzięki fizycznemu zbliżeniu się do ściany i podglądaniu
i jego konsekwencje dla sztuki. Wreszcie sama koncepcja
przez dynamiczny rytm wizjerów; ścianka czerwona (il. 9).
figury i wyłaniająca się spoza niej wizja ludzkiej kondycji.
Daje do myślenia los artysty uwikłanego w rzeczywi- Ostatnia sekwencja – WAJDA / PENDERECKI – przestrzenstość, heroicznego i ludzkiego. Rzecz szczególnie silnie
nego doświadczania Petersburga jako miasta dialogu
odczuwana w polskich realiach lat 80., kiedy uprawianie
i dyskursu prezentuje realizacje teatralne Andrzeja Wajdy
malarstwa zdawać się mogło czynnością absurdalną
według Dostojewskiego w Petersburgu i Krakowie oraz
i heroiczną zarazem”6.
muzyczne Krzysztofa Pendereckiego (il. 10).

6 . Cyt. za: Karol Sienkiewicz,
Jarosław Modzelewski „Strze
miński opłakujący Malewicza”,
http://culture.pl/pl/dzielo/
jaroslaw-modzelewski-strzeminski-oplakujacy-malewicza
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w Muzeum Historii Politycznej
w Petersburgu (dawna willa Matyldy
Krzesińskiej), 2014. Międzynarodowe
Centrum Kultury, Kraków
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przestrzenna części ekspozycji Polacy
i Petersburg. Miasto – ludzie – sztuka
w Twierdzy Pietropawłowskiej
w Petersburgu – dział Miasto,
2014. Międzynarodowe
Centrum Kultury, Kraków

424

3. Adam Brincken, symulacja
przestrzenna części ekspozycji Polacy
i Petersburg. Miasto – ludzie – sztuka
w Twierdzy Pietropawłowskiej
w Petersburgu – dział Romantycy
w Petersburgu, 2014. Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków
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przestrzenna części ekspozycji Polacy
i Petersburg. Miasto – ludzie – sztuka
w Twierdzy Pietropawłowskiej
w Petersburgu – dział Ludzie,
2014. Międzynarodowe
Centrum Kultury, Kraków
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w Petersburgu (dawna willa Matyldy
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Centrum Kultury, Kraków
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6. Adam Brincken, symulacja
przestrzenna części ekspozycji Polacy
i Petersburg. Miasto – ludzie – sztuka
w Muzeum Historii Politycznej
w Petersburgu (dawna willa Matyldy
Krzesińskiej), 2014. Międzynarodowe
Centrum Kultury, Kraków
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7. Adam Brincken, symulacja
przestrzenna części ekspozycji Polacy
i Petersburg. Miasto – ludzie – sztuka
w Muzeum Historii Politycznej
w Petersburgu (dawna willa Matyldy
Krzesińskiej) – fragment poświęcony
Witkacemu, 2014. Międzynarodowe
Centrum Kultury, Kraków

429

8. Adam Brincken, symulacja
przestrzenna części ekspozycji Polacy
i Petersburg. Miasto – ludzie – sztuka
w Muzeum Historii Politycznej
w Petersburgu (dawna willa
Matyldy Krzesińskiej) – fragment
poświęcony Kazimierzowi Malewiczowi, 2014. Międzynarodowe
Centrum Kultury, Kraków

430

9. Adam Brincken, symulacja
przestrzenna części ekspozycji Polacy
i Petersburg. Miasto – ludzie – sztuka
w Muzeum Historii Politycznej
w Petersburgu (dawna willa
Matyldy Krzesińskiej) – dział
Ofiary, 2014. Międzynarodowe
Centrum Kultury, Kraków

431

10. Adam Brincken, symulacja
przestrzenna części ekspozycji Polacy
i Petersburg. Miasto – ludzie – sztuka
w Muzeum Historii Politycznej
w Petersburgu (dawna willa Matyldy
Krzesińskiej) – dział Wajda / Pende
recki, 2014. Międzynarodowe
Centrum Kultury, Kraków

432

Polski Petersburg.
Wybrana bibliografia
za lata 1945–2015

Polski Petersburg.
Wybrana bibliografia za lata 1945–2015

•
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•

Piotrowski R. G., Polacy w Petersburgu. kartki z historii,
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отношений и о жизни поляков в Петрограде – Ленинграде,
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Введение. Тексты. Комментарии, Ленинград 1991.
•
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/State Museum of the History of St Petersburg
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13. Iosif Charlemagne, Wnętrze kościoła św. Katarzyny

5. Piotr I i bogini mądrości Minerwa, rycina Josepha Wagnera

w Petersburgu, 1853. Muzeum Narodowe w Warszawie,

według obrazu Jacopo Amigoniego (po 1725). Fot. https://

Rys. Ob. XIX 310. Fot. Muzeum Narodowe w Warszawie

commons.wikimedia.org/wiki/File:Allegorical_por-

14. Mogiły Pauliny z Montyrowiczów, żony Stanisława
Kierbedzia, i ich córki Pauliny na Cmentarzu Luterańskim.

trait_of_Peter_I_of_Russia_(engraving).jpg
6.

Państwowy Ermitaż, Petersburg. Fot. https://commons.wikimedia.

Fot. S. Jonow © Międzynarodowe Centrum Kultury
15. Siedziba Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej

org/wiki/Category:Aleksander_Danilovich_Menshikov#/media/

oraz Instytutu Polskiego przy ulicy 5-ja Sowietskaja.
Fot. S. Jonow © Międzynarodowe Centrum Kultury

Grigorij Musikijskij, Portret Aleksandra Mienszykowa, 1709–1710.

File:A. D.Menshikov_by_G.Musikiyskiy_(1709–10,_Hermitage).jpg
7.

16. Dom Polski przy Sapiornym Pierieułku – siedziba

Widok Wielkiego Pałacu w Oranienbaumie, rycina
kolorowana Filippa Wnukowa i Nikity Czełnakowa według

petersburskich organizacji polonijnych. Fot. S. Jonow

rysunku Michaiła Machajewa, 1756–1761. Państwowy

© Międzynarodowe Centrum Kultury

Ermitaż, Petersburg. Fot. https://upload.wikimedia.org

17. Okładka „Gazety Petersburskiej” wydawanej od

8. Widok Newy między Admiralicją a Akademią Nauk, rycina

1998 r. przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe

kolorowana Grigorija Kaczałowa i Jefima Winogradowa

„Polonia” imienia Adama Mickiewicza

według rysunku Michaiła Machajewa, 1753. Państwowy
Ermitaż, Petersburg. Fot. https://commons.wikimedia.

1.

Do artykułu Inessy Swiridy

org/wiki/Category:Mikhail_Makhaev#/media/

Generalny plan Petersburga z 1720 r. Muzeum Czartoryskich,

File:Makhayev,_Kachalov_View_of_Neva_Downstream_

Kraków, BCzK-1553-III. Fot. Muzeum Czartoryskich

between_Winter_Palace_and_Academy_of_Sciences_1753.jpg

2. Aleksiej Zubow, Panorama Petersburga, 1716.

9. Antonio Rinaldi, Pałac Marmurowy, 1768–1785.

Fot. http://artpoisk.info/files/images/26900.jpg

Fot. S. Jonow © Międzynarodowe Centrum Kultury

3. Aleksiej Zubow, Letni pałac Piotra I i Ogród Letni
Do artykułu Tamary Smirnowej

w Petersburgu, 1716. Fot. http://dic.academic.ru/pictures/
wiki/files/83/Summer_Garden_(Zubov).jpg
4.

1.

Gmach przy Nabrzeżu Kanału Kriukowa 12 – siedziba

Aleksiej Zubow, Widok Wyspy Wasiljewskiej

Domu Polskiej Młodzieży „Zgoda”. Fot. S. Jonow

i tryumfalnego wprowadzenia szwedzkich okrętów do

© Międzynarodowe Centrum Kultury

Petersburga po bitwie pod Gangutem 9 września 1714 r.,
1714. Fot. http://aria-art.ru/0/P/Posle/2.jpg
Spis ilustracji

2. Członkinie studenckiego Stowarzyszenia Polek
„Spójnia”. Fotografia Marka Kadysona, po 1910,
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Biblioteka Narodowa w Warszawie, F.34924-IV

10. Kamienica przy Newskim Prospekcie 78, w której mie-

1. Fot. Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona

ściło się Polskie Towarzystwo Pomocy Ofiarom Wojny.

3. Siedziba Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Polski”
na Prospekcie Izmajłowskim 16. Fot. S. Jonow

4.

Fot. E. Ziółkowska © Międzynarodowe Centrum Kultury
11. Pałac Zinaidy Jusupowej przy Prospekcie Litiejnym

© Międzynarodowe Centrum Kultury

42 – siedziba Państwowego Polskiego Domu Oświaty

Sekcja żeńska Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Polski”.

im. Juliana Marchlewskiego w latach 1926–1934.

Fotografia z 1907 r. Fot. http://www.togdazine.ru/wp-content/

Fot. S. Jonow © Międzynarodowe Centrum Kultury

uploads/2013/06/first-unions_2011-06-22-13-38-29-01.jpg

12. Budynek przy ulicy Galernej 33 – siedziba Państwowego

5. Członkowie sekcji fechtunkowej Towarzystwa Gimnastycznego

Polskiego Domu Oświaty im. Juliana Marchlewskiego w 1937 r.

„Sokół Polski”. Fotografia z 1907 r. Fot. http://img-fotki.yandex.

Fot. S. Jonow © Międzynarodowe Centrum Kultury

ru/get/4127/97833783.173/0_9ab54_4a150ff7_XXXL.jpg
6.

i techników, odbytego w Petersburgu dnia 5–7 maja

7.

Do artykułu Ireny Wodzianowskiej

Wyciąg ze sprawozdania Zjazdu inżynierów
1.

1905 r. Warszawa, Biblioteka Narodowa, DŻS IA 4h

przy Newskim Prospekcie, 1872. Warszawa, Muzeum

Cim.. Fot. Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona

Narodowe, 79592. Fot. Muzeum Narodowe w Warszawie

Siedziba Petersburskiego Polskiego Stowarzyszenia

2. D. Visconti, kościół św. Stanisława Biskupa i Męczennika

„Promień” przy Prospekcie Narwskim 16. Fot. S. Jonow

przy ulicy Sojuza Pieczatników 22, 1823–1825. Fot. S. Jonow

© Międzynarodowe Centrum Kultury
8. a-b. Program wieczoru literacko-artystycznego ku czci

© Międzynarodowe Centrum Kultury
3. Tablica erekcyjna kościoła św. Stanisława Biskupa i Męczennika

Marii Konopnickiej, 17 listopada 1910 roku. Fot. http://www.
kimonibyli.pl/gimnazjum-sw-katarzyny-w-petersburgu/
9.

Władysław Walkiewicz, Wnętrze kościoła św. Katarzyny

z 1731 r. Fot. S. Jonow © Międzynarodowe Centrum Kultury
4.

Kościół przy Cmentarzu Wyborskim. Pocztówka wg

Plakat balu kostiumowego organizowanego przez Dom

fot. K. K. Bułły, wydawnictwo nieznane, Petersburg (?),

Polski „Ognisko” 20 lutego (4 marca) 1908 r. Litografia

ok. 1906(?)–1914, fototypia, 9 × 14, Państwowe Muzeum

I. Kaduszyna, Drukarnia Teatrów Cesarskich, Petersburg,

Historii Petersburga, Petersburg, КП 363000_0042ф.

1908, chromolitografia, Państwowe Muzeum Historii

Publikowana po raz pierwszy. © Państwowe Muzeum Historii

Petersburga, Petersburg, I-А-365-пл. Publikowany po raz

Petersburga /State Museum of the History of St Petersburg

pierwszy. © Państwowe Muzeum Historii Petersburga /
State Museum of the History of St Petersburg
Spis ilustracji

5.

Budynek przy 14-ej linii Wyspy Wasiljewskiej 25 mieszczący
w latach 1865–1917 katolicki żeński przytułek dla sierot
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6.

i staruszek prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Rodziny

pierwszy. © Państwowe Muzeum Historii Petersburga /

Maryi. Fot. S. Jonow © Międzynarodowe Centrum Kultury

State Museum of the History of St Petersburg

Biskup Zygmunt Szczęsny Feliński. Fotografia Ignacego
Do artykułu Mikołaja Banaszkiewicza

Podolskiego, 1895. Warszawa, Biblioteka Narodowa,

7.

F.3355. Fot. Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona

1.

Dom na Nabrzeżu Kanału Gribojedowa 166 mieszczący katolicką

2. Jan Chrucki, Portret Mikołaja Malinowskiego, 1847.

ochronkę dla chłopców prowadzoną przez Rzymskokatolickie

8.

9.

Winieta gazety „Ruski Inwalid czyli Wiadomości Wojenne”, 1817

Warszawa, Muzeum Narodowe

Towarzystwo Dobroczynności przy kościele św. Katarzyny.

3.

Winieta „Tygodnika Petersburskiego”, 1834

Fot. S. Jonow © Międzynarodowe Centrum Kultury

4.

Henryk Rzewuski. Litografia według rysunku Leonarda

Rzymskokatolicka Akademia Duchowna przy 1-szej linii Wyspy

Straszyńskiego. Warszawa, Muzeum Narodowe, Gr. Pol.

Wasiljewskiej 52. Fot. S. Jonow © Międzynarodowe Centrum Kultury

25309. Fot. Muzeum Narodowe w Warszawie

Gmach przy Prospekcie Rimskiego-Korsakowa –

5. Michał Grabowski. Litografia według rysunku Wincentego

w latach 1879–1901 siedziba Metropolitalnego Mohylewskiego

Smokowskiego, Warszawa, Muzeum Narodowe, Gr. Pol.

Rzymskokatolickiego Seminarium Duchownego.

24956. Fot. Muzeum Narodowe w Warszawie

Fot. S. Jonow © Międzynarodowe Centrum Kultury
10. Biskup Ignacy Hołowiński. Warszawa, Biblioteka Narodowa,
G9888-III. Fot. Narodowa Biblioteka Cyfrowa Polona
11. Projekt nagrobka biskupa Ignacego Hołowińskiego w podziemiach kaplicy Wniebowzięcia MNP na cmentarzu Wyborskim

6.

Winieta tygodnika „Bałamut”, 1831.

7.

Tadeusz Bułharyn. Litografowany portret z dedykacją dla
Adama Honorego Kirkora. Warszawa, Muzeum Narodowe,
Gr. Pol. 1836/267. Fot. Muzeum Narodowe w Warszawie

8. Romuald Podbereski. Litografia według rysunku Karola

w Petersburgu , lata 50.–60. XIX w. Warszawa, Muzeum

Żukowskiego, po 1839. Warszawa, Biblioteka Narodowa,

Narodowe, dep. 6048. Fot. Muzeum Narodowe w Warszawie

G.425/Sz.6. Fot. Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona

12. Siostra Urszula Leduchowska. Fotografia z 1907 r. Fot. https://
pl.wikipedia.org/wiki/Urszula_Led%C3%B3chowska#/

9. Jozafat Ohryzko. Warszawa, Biblioteka Narodowa,
F. 2010. Fot. Narodowa Biblioteka Cyfrowa Polona

media/File:Ursula_Leduhovskaya_in_1907.jpg

10. Jan Ciągliński, Portret Erazma Piltza, 1885. Warszawa, Muzeum

13. Biskup Jan Cieplak i członkowie kolegium duchow-

Narodowe, MP 1873. Fot. Muzeum Narodowe w Warszawie

nego. Fotografia z pocz. XX w., Petersburg, odbitka

11. Tytus Maleszewski, Portret Włodzimierza Spasowicza,

fotograficzna, 22 × 29, Państwowe Muzeum Historii Petersburga,

1895. Warszawa, Muzeum Narodowe, 124901.

Petersburg, КП 235385_II-A-5368ф. Publikowana po raz

Fot. Muzeum Narodowe w Warszawie

Spis ilustracji
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12. Strona tytułowa tygodnika „Kraj”, 1903

Orłowskiego, po 1801. Warszawa, Biblioteka Narodowa,

13. a–b. Frontispis, strona tytułowa i ilustracja z petersbur-

G.68104. Fot. Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona

skiego wydania Konrada Wallenroda Adama Mickiewicza

2. Julian Ursyn Niemcewicz. Miedzioryt według rysunku

(1828). Warszawa, Biblioteka Narodowa, I 40.198

Jana Libgera, 1803. Warszawa, Biblioteka Narodowa,

Cim. Fot. Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona

G.6395/1. Fot. Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona

14. Strona tytułowa petersburskiego wydania Poezji Adama

3.

Karol Reichel, Portret księcia Piotra Wiaziemskiego, 1817.

Mickiewicza (1829). Warszawa, Biblioteka Narodowa, I.2.006.377

Petersburg, Wszechrosyjskie Muzeum Aleksandra S. Puszkina.

A Cim. Fot. Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona

Fot. http://vsdn.ru/museum/catalogue/exhibit11859.htm

15. Strona tytułowa petersburskiego wydania Pana

4.

Seweryn Oleszczyński, Plac Pałacowy w Petersburgu

Podstolica Edwarda Tomasza Massalskiego (1833).

z Kolumną Aleksandryjską, 1834. Warszawa, Biblioteka

Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich,

Narodowa, G.2014. Fot. Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona

9.709 cz. 4. Fot. Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

5. Plac Sienny w Petersburgu. Litografia według rysunku

16. Bolesław Maurycy Wolff. Fotografia

Aleksandra Orłowskiego. Warszawa, Muzeum Narodowe,

z drugiej połowy XIX w. Fot. http://library.krasno.ru/
Pages/Museum%20of%20books/Volf.htm

Gr.4473/1. Fot. Muzeum Narodowe w Warszawie
6. Aleksander Orłowski, Teatr Wielki w Petersburgu widziany

17. Księgarnia Bolesława Maurycego Wolffa przy Newskim

z okna mieszkania Kaspara Żelwietra, 1820. Warszawa, Muzeum

Prospekcie 13 w Petersburgu. Fot. http://library.krasno.
ru/Pages/Museum%20of%20books/Volf.htm

Narodowe, Rys.Pol. l8866. Fot. Muzeum Narodowe w Warszawie
7.

18. Nagrobek Maurycego Wolffa na cmentarzu

skim, 1818. Warszawa, Muzeum Narodowe, Rys. Pol. 4301.

luterańskim w Petersburgu. Fot. S. Jonow ©
Międzynarodowe Centrum Kultury

Fot. Muzeum Narodowe w Warszawie
8. Widok na Admiralicję z Newskiego Prospektu. Litografia według

19. Strona tytułowa petersburskiego wydania Znakomitych mężów

rysunku André Duranda, 1843. Warszawa, Gabinet Rycin Biblioteki

polskich Juliana Bartoszewicza (1853–1857). Warszawa, Biblioteka
Narodowa, I 2.005.072. Fot. Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona

Aleksander Orłowski, Gaspar Żelwietr w stroju pol-

Uniwersyteckiej, Gr.4519/20. Fot. Pracownia Reprograficzna BUW
9.

Widok Zamku Inżynieryjnego od strony Ogrodu Letniego.
Litografia według rysunku Wasilija Sadownikowa. Warszawa,

Do artykułu Aliny Kowalczykowej
1.

Paweł I uwalnia Tadeusza Kościuszkę i polskich
szlachciców. Miedzioryt według rysunku Aleksandra

Spis ilustracji

Gabinet Rycin, T. Z. Top 75/1. Fot. Pracownia Reprograficzna BUW
10. Walenty Wańkowicz, Mickiewicz na Judahu skale, 1827–1828.
Warszawa, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, X.00401.
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Fot. Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza

2. Stanisław August Poniatowski. Mezzotinta według portretu Jana

11. Oriest Kiprienski, Portret Aleksandra Puszkina, 1827.

Chrzciciela Lampiego starszego, po 1791. Warszawa, Muzeum

Moskwa, Państwowa Galeria Trietiakowska. Fot. http://
www.art-catalog.ru/picture.php?id_picture=8096

Narodowe, Gr.3472/1. Fot. Muzeum Narodowe w Warszawie
3. Antonio Rinaldi, projekt elewacji Pałacu Marmurowego

12. Oriest Kiprienski, Portret Wasilija Żukowskiego, 1816.

od strony Pola Marsowego, lata 60. XVIII w. Fot. http://

Moskwa, Państwowa Galeria Trietiakowska. Fot. http://
www.art-catalog.ru/picture.php?id_picture=18018

places.arch-grafika.ru/news/2009 – 06-08-8
4.

13. Aleksander Orłowski, Autoportet, 1809. Moskwa,

Fot. https://img-fotki.yandex.ru/get/15551/97833783.

Państwowa Galeria Trietiakowska. Fot. http://www.
art-catalog.ru/picture.php?id_picture=15412

Pałac Marmurowy. Pocztówka z początku XX w.

dfd/0_13c047_69edc412_XXXL.jpg
5. Paweł I odwiedza Tadeusza Kościuszkę w więzieniu.

14. Józef Oleszkiewicz. Litografia według rysunku Ksawerego

Miedzioryt według rysunku Aleksandra Orłowskiego,

Jana Kaniewskiego, 1831. Warszawa, Muzeum Narodowe,

po 1801. Warszawa, Biblioteka Narodowa, G.68103.

Gr.Pol.22175. Fot. Muzeum Narodowe w Warszawie

Fot. Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona

15. Karł Briułłow, Portret Mateusza Wielhorskiego, 1828.

6.

Paweł I uwalnia Tadeusza Kościuszkę i polskich

Mińsk, Muzeum Sztuk Pięknych Białorusi. Fot. http://

szlachciców. Miedzioryt według rysunku Aleksandra

nearyou.ru/kbrullov/galery2/2vielgorsk.jpg

Orłowskiego, po 1801. Warszawa, Biblioteka Narodowa,

16. Wasilij Pierow, Portret Fiodora Dostojewskiego, 1872.
Moskwa, Państwowa Galeria Trietiakowska. Fot. https://

G.68104. Fot. Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona
7. Jan Chrzciciel Lampi starszy, Portret Stanisława

upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/

Augusta Poniatowskiego w szlafroku, ok. 1790.

Vasily_Perov-Google_Art_Project.jpg

Warszawa, Muzeum Narodowe, MP 5154. Fot. https://

17. Ignacy Jan Paderewski w salonie Anny Jesipowej przy Newskim

commons.wikimedia.org/wiki/File:Lampi_Stanislaus_

Prospekcie 12. Fotografia z połowy lat 10. XX w. Warszawa, Biblioteka
Narodowa, F.15477. Fot. Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona

Augustus_in_a_dressing-gown.jpg?uselang=pl
8. Élisabeth-Louise Vigée Lebrun, Portret Stanisława
Augusta Poniatowskiego, 1797. Château de Versailles.

1.

Do artykułu Inessy Swiridy

Fot. https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/84/81/

Artysta nieznany, Portret Stanisława Augusta Poniatowskiego,

f9/8481f928e36a88bb14b6b7313cc98be5.jpg

lata 60. XVIII w. Warszawa, Gabinet Rycin Biblioteki
Uniwersyteckiej, ZBD7699/2. Fot. Pracownia Reprograficzna BUW
Spis ilustracji

9.

Élisabeth-Louise Vigée Lebrun, Portret Stanisława Augusta
w stroju Henryka IV, ok. 1797. Kjów, Muzeum Sztuki Zachodniej.
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Fot. http://uploads7.wikiart.org/images/louise-elisabeth-vi-

8. Henryk Siemiradzki, Fryne na święcie Posejdona

gee-le-brun/portrait-of-stanislas-augustus-poniatowski.jpg

w Eleusis, 1889. Petersburg, Państwowe Muzeum Rosyjskie.

10. Gioacchino i Pietro Staggi, dekoracja rzeźbiarska elewacji

Fot. http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/71/

południowej Zamku Michajłowskiego, ok. 1800. Fot. http://www.
gopiter.ru/assets/images/Michaylovskiy_zamok/Fasad.jpg

Genrich_Ippolitovich_Semiradsky_-_Roma,_1889.jpg
9. Jan Ciągliński w pracowni przed obrazem Dwie siostry.
Fotografia z lat 10. XX w. Warszawa, Muzeum Narodowe,

Do artykułu Dariusza Konstantynowa
1.

Ksawery Jan Kaniewski, Portret Siergieja Uwarowa,

DI 54631. Fot. Muzeum Narodowe w Warszawie
10. Jan Ciągliński, Imatra wieczorem. Finlandia,

1844. Petersburg, Instytutu Literatury Rosysjskiej

1902. Warszawa, Muzeum Narodowe, MP 1752.

(Dom Puszkinowski), ПД-48969. Fot. http://www.ras.ru/

Fot. Muzeum Narodowe w Warszawie

presidents/4f9f715e-071d-4afa-8673-ab94789a0255.aspx

11. Eligiusz Niewiadomski, Cisza leśna, 1896. Muzeum Sztuk Pięknych

2. Jan Chrucki, Martwa natura z owocami i świeczką, 1839.
Mińsk, Muzeum Sztuk Pięknych Białorusi. Fot. http://

w Taganrogu. Fot. Muzeum Sztuk Pięknych w Taganrogu
12. Ferdynand Ruszczyc, Ruczaj leśny, 1898–1900. Muzeum Narodowe

files.smallbay.ru/images6/hruzky_09.jpg
3. Artysta nieznany, Wiktor Polearch Brodzki jako student

4.

5.

w Warszawie, MP 454. Fot. Muzeum Narodowe w Warszawie
13. Ferdynand Ruszczyc, szkic do obrazu Trytony, 1897.

Akademii, ok. 1850. Warszawa, Muzeum Narodowe,

Muzeum Narodowe w Warszawie, Rys. Pol. 16282.

Dep. 6018. Fot. Muzeum Narodowe w Warszawie

Fot. Muzeum Narodowe w Warszawie

Wiktor Polearch Brodzki, Kupidyn śpiący w muszli, 1852.

14. Ludomir Sleńdziński, Portret żony na tle Forum

Fot. „Jana Jaworskiego Kalendarz Polski Ilustrowany na rok 1871”

Romanum, 1925. Warszawa, Muzeum Narodowe,

Wojciech Gerson, Pożegnanie Wojciecha Gersona, Józefa

MPW 1895. Fot. Muzeum narodowe w Warszawie

Brodowskiego, Franciszka Tegazzo i Leona Molatyńskiego
Do artykułu Małgorzaty Omilanowskiej

wyjeżdżających na studia do Petersburga, 1853. Muzeum Narodowe
w Warszawie, Rys. Pol. 570/18. Fot. Muzeum Narodowe w Warszawie
6.

7.

1.

Wojciech Gerson, Sala żywych modeli w Akademii peters-

Rudolf Żelaziewicz, Pasaż na Newskim Prospekcie 48, 1846–1848.
Fot. S. Jonow © Międzynarodowe Centrum Kultury

burskiej, 1853–1855. Muzeum Narodowe w Warszawie,

2. Rudolf Żelaziewicz, Pasaż na Newskim Prospekcie 48, 1846–1848,

Rys. Pol. 569/28. Fot. Muzeum Narodowe w Warszawie

wnętrze. Fot. S. Jonow © Międzynarodowe Centrum Kultury

Henryk Siemiradzki. Muzeum Narodowe w Warszawie,
DI 91282/2. Fot. Muzeum Narodowe w Warszawie

Spis ilustracji

3.

Konstantin Thon, Rudolf Żelaziewicz, Dworzec Moskiewski,
1847–1851. Fot. S. Jonow © Międzynarodowe Centrum Kultury
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4.

Stanisław Brzozowski, Międzynarodowy Bank

K.388. Fot. Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza

Handlowy przy Newskim Prospekcie 58, 1896–1898.

2. Pieśń z wieży – kompozycja Marii Szymanowskiej do słów

Fot. S. Jonow © Międzynarodowe Centrum Kultury

Adama Mickiewicza. Warszawa, Biblioteka Narodowa,

5. Stanisław Brzozowski, projekt elewacji Dworca Witebskiego
6.

Stanisław Gałęzowski, projekt domu czynszowego w Petersburgu

7.

Ludomir Chojnowski, projekt pałacyku Mawrikija Sztiftiera

Mus. II.20.077. Fot. Narodowa Biblioteka Cyfrowa Polona
3. Michał Wielhorski. Litografia według rysunku Franza
Krügera, przed 1849. Warszawa, Muzeum Narodowe,

8. Ernest Wirrich, Józef Padlewski, Jan Bałbaszewski,
Stefan Kryczyński, dom handlowy Gwardyjskiego

Gr.Pol.15278. Fot. Muzeum Narodowe w Warszawie
4.

Towarzystwa Ekonomicznego przy ulicy Bolszaja
Koniuszennaja 21–23, 1907–1909. Fot. S. Jonow

9.

Kwartet w salonie braci Wielhorskich. Litografia z lat 40. XIX w.
Fot. http://literatura5.narod.ru/lermontov_kv_vielg.jpg

5. Richard Cosway, Michał Kleofas Ogiński z żoną Izabelą

© Międzynarodowe Centrum Kultury

z Lasockich, 1801. Warszawa, Muzeum Narodowe,

Marian Peretiatkowicz, Dom Bankowy Wawelberga

Gr.Pol.3482. Fot. Muzeum Narodowe w Warszawie

na Newskim Prospekcie 7–9, 1911–1912

6.

10. Marian Peretiatkowicz, projekt Rosyjskiego

Kaniewskiego, 1829. Warszawa, Muzeum Narodowe,

Banku Handlowo-Przemysłowego
11. Marian Peretiatkowicz, projekt meczetu w Petersburgu

Rodzina Kątskich. Litografia według rysunku Jana Ksawerego

Gr.Pol.9970. Fot. Muzeum Narodowe w Warszawie
7.

Henryk Wieniawski. Fotografia z lat 60. XIX w. Warszawa,

12. Marian Lalewicz, willa Mertensa, Zapadnaja Alleja 1, 1911

Biblioteka Narodowa, F.119355/W. Fot. Cyfrowa

13. Marian Lalewicz, Syberyjski Bank Handlowy na

Biblioteka Narodowa Polona

Newskim Prospekcie 44, 1908–1910. Fot. E. Ziółkowska
© Międzynarodowe Centrum Kultury
14. Marian Lalewicz, projekt Domu Handlowego Mertensa, 1911

8. Adolphe Lafosse, Portret Apolinarego Kątskiego,
1857. Warszawa, Biblioteka Narodowa, G.24123.
Fot. Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona

15. Marian Lalewicz, Dom Handlowy Mertensa przy

9. Adolphe Lafosse, Portret Stanisława Moniuszki,

Newskim Prospekcie 21, 1911–1912, Fot. S. Jonow

1850. Warszawa, Biblioteka Narodowa, G.24125/

© Międzynarodowe Centrum Kultury

III. Fot. Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona
10. Rudolf Żukowski, Portret Wiktora Każyńskiego,

Do artykułu Renaty Suchowiejko
1. Józef Oleszkiewicz, Portret Marii Szymanowskiej, 1827.
Warszawa, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza,
Spis ilustracji

ok. 1846. Warszawa, Muzeum Narodowe, Gr.Pol.25004.
Fot. Muzeum Narodowe w Warszawie
11. Jan Ciągliński, Zyglinda. Portret Adeli Bolskiej,
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1897. Warszawa, Muzeum Narodowe, MP1773.

11. Most Błagowieszczenski w Petersburgu wzniesiony

Fot. Muzeum Narodowe w Warszawie

w latach 1843–1850 według projektu Stanisława Kierbedzia.
Pocztówka z początku XX w. Fot. https://pl.wikipedia.

1.

Do artykułu Zbigniewa Opackiego

org/wiki/Stanis%C5%82aw_Kierbed%C5%BA#/media/

Piotr Sokołow, Portret Józefa Juliana Sękowskiego,

File:Blagoveshchensky_Bridge_in_1900s.jpg

lata 30. XIX w. Fot. https://commons.wikimedia.

12. Most Pałacowy w Petersburgu wzniesiony w latach 1912–1916

org/wiki/File:P. F._Sokolov_050.jpg

według projektu Andrzeja Pszenickiego. Fot. https://

2. Jan Niecisław Baudoin de Courtenay. Fotografia

commons.wikimedia.org/wiki/Category:Palace_Bridge#/

z lat 60. XIX w. Warszawa. Biblioteka Narodowa, F.119920/
AFF.II-168. Fot. Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona

media/File:Palace_Bridge_-_Draw_span.JPG
13. Jan Baliński. Fotografia z początku XX w. Fot. https://upload.

3. Tadeusz Zieliński. Fotografia z 1928 r. Fot. I.00985.003
4.

Strona tytułowa wykładów Tadeusza Zielińskiego Driewnij

wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e6/Ivan_M._Balinsky.jpg
14. Pomnik nagrobny Marcelego Nenckiego na Cmentarzu

mir i my (Petersburg 1903). Warszawa, Biblioteka Narodowa,

Ewangelicko-Reformowanym w Warszawie. Fot. M. Opasiński,

III.77.050. Fot. Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Marcel_

5. Jan Łoś. Fotografia z 1926 r. Fot. Narodowe

Nencki#/media/File:Marceli_Nencki_gr%C3%B3b.JPG

Archiwum Cyfrowe, 1-N-354
6.

Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, 1-N-475
7.

1.

I Korpus Kadetów. Pocztówka, wydawnictwo „Richard”,

Strona tytułowa pracy Stanisława Ptaszyckiego Długosz, polskij

Petersburg, ok. 1899–1904, fototypia, 9 × 14, Państwowe

istorik XV stoletija (Petersburg 1888). Warszawa, Biblioteka

Muzeum Historii Petersburga, Petersburg, КП 363000_0149ф.

Narodowa, III.819.901 A. Fot. Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona

Publikowana po raz pierwszy. © Państwowe Muzeum Historii

8. Szczodrowski, Portret Romualda Hubego, lata
50. XIX w. Warszawa, Muzeum Narodowe, DI84584.

9.

Do artykułu Mariusza Kulika

Stanisław Ptaszycki. Fotografia z lat 20. XX w.

Petersburga /State Museum of the History of St Petersburg
2. Korpus Paziów. Pocztówka, Wydawnictwo „Richard”,

Fot. Muzeum Narodowe w Warszawie

Petersburg, ok. 1899–1904, fototypia, 914,

Leon Petrażycki. Fotografia z 1925 r. Fot. Narodowe

Państwowe Muzeum Historii Petersburga, Petersburg,

Archiwum Cyfrowe, 1-N-446

КП 363000_0587ф. Publikowana po raz pierwszy.

10. Stanisław Kierbedź. Fotografia z ok. 1865 r. Warszawa, Biblioteka
Narodowa, F.88344/W. Fot. Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona
Spis ilustracji

© Państwowe Muzeum Historii Petersburga /
State Museum of the History of St Petersburg
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3. Szkoła Inżynieryjna Cesarza Mikołaja I. Pocztówka, Spółka

commons/e/e1/Stanis%C5%82aw_Ignacy_Witkiewicz_-_

Akcyjna Granberg, Sztokholm, ok. 1904–1914, chromoli-

Portret_wielokrotny_-_Google_Art_Project.jpg

tografia, 9 × 14, Państwowe Muzeum Historii Petersburga,
Do artykułu Aleksandra Kałmykowa

Petersburg, КП 363000_0204ф. Publikowana po raz
pierwszy. © Państwowe Muzeum Historii Petersburga /

4.

Pocztówka z początku XX wieku. Fot. http://img-fotki.yandex.

Akademia Wojskowo-Medyczna. Pocztówka, Wydawnictwo

ru/get/9502/97833783.5ff/0_d1c2c_cd92b809_XXXL.png
2. Sala posiedzeń Dumy Państwowej w Pałacu Taurydzkim.

9 × 14, Państwowe Muzeum Historii Petersburga,

Fotografia z ok. 1906 roku. Fot. https://upload.wikimedia.

Petersburg, КП 363000_0543ф. Publikowana po raz

org/wikipedia/commons/d/dc/Tauride_duma.jpg

pierwszy. © Państwowe Muzeum Historii Petersburga /

3.

Przyjazd polskich delegatów do pierwszej Dumy Państwowej.

State Museum of the History of St Petersburg

Stoją od lewej w pierwszym rzędzie: Tadeusz Walicki, Hieronim

Michajłowska Akademia i Szkoła Artyleryjska. Pocztówka,

Kondratowicz, Marian Leon Fulman, Jan Garusiewicz;

Wydawnictwo „J. J. Ward”, Coventry, ok. 1902–1914, fototypia,

w rzędzie drugim: Franciszek Nowodworski, Jan Stecki, Józef

9×14, Państwowe Muzeum Historii Petersburga, Petersburg, КП

Ostrowski, Mateusz Manterys, Zbigniew Paderewski; w rzędzie

363111_0232ф. Publikowana po raz pierwszy. © Państwowe Muzeum

trzecim: Antoni Rzond, Józef Świerzyński, Bogdan Zalewski,

Historii Petersburga /State Museum of the History of St Petersburg

Józef Błyskosz, Władysław Tyszkiewicz, Władysław Grabski,

6. Akademia Sztabu Generalnego. Pocztówka

Józef Głowinkowski (?), Jan Zagleniczny, Józef Nakonieczny,

z początku XX w. Fot. http://xn--h1aagokeh.xn--p1ai/
wp-content/uploads/2015/05/J0450.jpg
7.

Iwan Starow, Pałac Taurydzki w Petersburgu, 1783–1789.

State Museum of the History of St Petersburg

K. P. Leontiewa, Petersburg, ok. 1904–1914, fototypia,

5.

1.

Józef Girnius. Fotografia z pisma „Iskry” (1906, nr 19)
4.

Okładka publikacji Gosudarstwiennaja Duma

Rewia wojsk na Polu Marsowym. Pocztówka z początku XX w.

pierwogon prizywa. Portriety, kratkije biografii

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Warszawa, X.18050.

i charaktieristiki dieputatow (Moskwa, 1906)

Fot. Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza

5. Sylwetki Romana Dmowskiego i Władysława Grabskiego

8. Stanisław Ignacy Witkiewicz, Autoportret w gwardyjskim

zamieszczone w publikacji III-ja Gosudarstwiennaja

czaku, 1919 (replika obrazu z 1917 r.). Kraków, Muzeum
Narodowe. Fot. Muzeum Narodowe w Krakowie
9. Stanisław Ignacy Witkiewicz, Autoportret wielokrotny,
1915–1917. Fot. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
Spis ilustracji

Duma (Petersburg 1912)
6.

Plan sali posiedzeń Dumy Państwowej w Pałacu
Taurydzkim z zaznaczonym na żółto miejscem zajmowanym
przez Koło Polskie, zamieszczony w publikacji Czleny
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Gosudarstwiennoj dumy (portrety i biografii). Czetwiortyj

8. Amata-Ludmiła Faddiejewna Zielińska. Fot. Centrum
13.

sozyw. 1912 – 1917 g. (Moskwa, 1913)
7.

Bob, Sen Koła Polskiego w noc wiosenną: tryumfalny

„Wozwraszczonnyje imiena” przy Rosyjskiej Bibliotece Narodowej
9. Władimir Nikołajewicz Bienieszewicz. Fot. Centrum
14.

marsz Romana Dmowskiego, Jana Gralewskiego, Jana
Bielawskiego i Henryka Potockiego do guberni mińskiej.

„Wozwraszczonnyje imiena” przy Rosyjskiej Bibliotece Narodowej
10. Jadwiga Adolfowna Weinert-Władych. Fot. Centrum
15.

Karykatura w dodatku ilustrowanym do gazety „Nowoje
Wriemia” (1907, nr 11234). Fot. https://pl.wikipedia.

„Wozwraszczonnyje imiena” przy Rosyjskiej Bibliotece Narodowej
11. Nikołaj Władimirowicz Weinert. Fot. Centrum
16.

org/wiki/Ko%C5%82o_Polskie_w_Dumie

„Wozwraszczonnyje imiena” przy Rosyjskiej Bibliotece Narodowej

Do artykułu Anatolija Razumowa
1.

Cmentarz Lewaszowski, pomnik polskich ofiar

1.

Podpisanie Traktatu Ryskiego 18 marca 1921 roku.

stalinizmu z lat 1937–1954, 1993. Fot. B. Nykiel

Fot. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/

© Międzynarodowe Centrum Kultury

commons/e/ed/Traktat_ryski_1921.jpg

2. Cmentarz Lewaszowski, pomnik rosyjskich ofiar

2. Ekslibris Biblioteki Załuskich w Warszawie, ok. 1747.

stalinizmu z lat 1937–1954, 1993. Fot. B. Nykiel

Warszawa, Muzeum Narodowe, Gr.Pol.6702.

© Międzynarodowe Centrum Kultury

Fot. Muzeum Narodowe w Warszawie

3. Cmentarz Lewaszowski, widok ogólny. Fot. B. Nykiel

4.

Do artykułu Hieronima Grali

3. Strona tytułowa pracy Aleksandra Kraushara O paru

© Międzynarodowe Centrum Kultury

ciekawszych rękopisach Biblioteki Cesarskiej publicznej

Cmentarz Lewaszowski, pozostałość ogrodzenia z lat 60. XX w.

w Petersburgu (1907). Warszawa, Biblioteka Narodowa, II

Fot. B. Nykiel © Międzynarodowe Centrum Kultury

2.019.497 A. Fot. Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona

5. Cmentarz Lewaszowski, widok ogólny. Fot. B. Nykiel

4.

© Międzynarodowe Centrum Kultury
6. Lista „Polaków” skazanych na rozstrzelanie
6–8.

Oryginał Konstytucji Królestwa Polskiego z 15 (27) listopada
1815 roku. Moskwa, Państwowe Archiwum Federacji Rosyjskiej

5. Oprawa oryginału Konstytucji Królestwa

z 4–5 stycznia 1938 r. Fot. Centrum „Wozwraszczonnyje

Polskiego z 15 (27) listopada 1815 roku. Moskwa,

imiena” przy Rosyjskiej Bibliotece Narodowej

Państwowe Archiwum Federacji Rosyjskiej

7. Polacy-ofiary represji z lat 1937–1938 pochowani
9–12.

6.

Szkatuła do przechowywania oryginału Konstytucji

na Cmentarzu Lewaszowskim. Fot. B. Nykiel ©

Królestwa Polskiego z 15 (27) listopada 1815 roku. Moskwa,

Międzynarodowe Centrum Kultury

Państwowe Archiwum Federacji Rosyjskiej
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7.

Sala z trofeami w Orużejnoj Pałatie na moskiewskim

vignette1.wikia.nocookie.net/warszawa/images/a/a1/

Kremlu. Fotografia z końca XIX w. Moskwa, Muzea

Puszkin_i_mickiewicz.jpg/revision/latest?cb=20120727114605

Moskiewskiego Kremla Kareta Stanisława Augusta

2. Piotr Sokołow, Portret księcia Piotra Wiaziemskiego, 1824,

Poniatowskiego rewindykowana z ZSRR. Fotografia

Moskwa, Państwowe Muzeum Literatury. Fot. http://

z 1926 roku. Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, 1-K-565-2

www.nearyou.ru/sokolov/viazemsk.html

8. Karta z rysunkami Stanisława Augusta Poniatowskiego

9.

3. Aleksander Błok. Fotografia z lat 10. XX wieku.

rewindykowana z Gabinetem Rycin z ZSRR. Fotografia

Fot. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/

z 1937 roku. Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, 1-N-3300-3

commons/f/f8/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B

Mezzotinty angielskie z Gabinetu Rycin Stanisława Augusta

A_%D0%90%D0%BB.1910%D0%B5.JPG

Poniatowskiego rewindykowane z ZSRR. Fotografia

4.

z 1937 roku. Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, 1-N-3300-2

Wiktora Zamirajło (wydawnictwo „Ałkanost”, 1922).

10. Aparatura do badań naukowych oraz obraz Henryka
Siemiradzkiego Apoteoza Kopernika wystawione w Bibliotece

Okładka pierwszego wydania poematu Odwet projektu

Fot. http://pskovlib.ru/res/vvystavka_blok26.jpg
5. Odsłonięcie tablicy z nazwą ulicy Mandelsztama na

Uniwersyteckiej w Warszawie po rewindykacji z ZSRR. Fotografia

campusie Uniwersytetu Warszawskiego 18 maja

z 1925 roku. Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, 1-N-3289

2012 roku. Fot. http://rvb.ru/mandelstam/m_o/

11. Rewindykowany z ZSRR obraz Henryka Siemiradzkiego
Apoteoza Kopernika wystawiony w Bibliotece

info/ulica_mandelsztama/2.jpg
6.

Dmitrij Filosofow, Dmitrij Mierieżkowskij, Zinaida Gippius

Uniwersyteckiej w Warszawie. Fotografia z 1927 roku.

i Władimir Złobin. Fotografia z lat 1919–1929. Fot. http://rvb.

Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, 1-K-5173

ru/mandelstam/m_o/info/ulica_mandelsztama/2.jpg

12. Wyroby rzemiosła artystycznego ofiarowane Muzeum

7.

Stanisław Ignacy Witkiewicz, Portret Dmitrija Fiłosofowa,

Narodowemu w Warszawie przez petersburskiego prze-

1932, własność prywatna. Fot. http://www.nasledie-rus.

mysłowca Krosnowskiego. Fotografia z lat 20. XX wieku.

ru/podshivka/pics/6406-pictures.php?picture=640606

Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, 1-K-398-1

8. Hanna Nałkowska-Bickowa, Portret Dmitrija Fiłosofowa,
lata 30. XX w. Fot. http://www.nasledie-rus.ru/pod-

Do artykułu Beaty Nykiel
1.

Popiersia Adama Mickiewicza i Aleksandra Puszkina

shivka/pics/6406-pictures.php?picture=640607
9.

Uczestnicy zebrania Litieraturnogo Sodrużestwa. Fotografia

dłuta Andrzeja Pruszyńskiego z 1887 roku zrekonstruowane

z lat 30. XX wieku. Fot. http://www.nasledie-rus.ru/

na elewacji domu w Alejach Jerozolimskich 32. Fot. http://

podshivka/pics/6406-pictures.php?picture=640611
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10. Leon Gomolicki, znak kółka Domik w Kołomnie, 1934.

17. Jan Heurich mł., Biblioteka Miejska przy ul. Koszykowej,

Fot. Piotr Mitzner, Warszawski „Domek w Kołomnie”.

1914. Fotografia sprzed 1939 roku. Fot. http://

Rekonstrukcja, Warszawa 2014

warszawa.fotopolska.eu/foto/727/727403.jpg

11. Uroczystość poświęcenia nagrobka Nikołaja Arcybaszewa

18. Jan Heurich mł., Bank Towarzystw Spółdzielczych

na Cmentarzu Prawosławnym, sierpień 1927 roku.

(Dom pod Orłami), 1912–1917. Fotografia sprzed 1939 roku.

Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, 1-U-7336

Fot. http://fotopolska.eu/foto/381/381219.jpg

12. Leontij Benois, Bank Polski w Warszawie, 1907–1911.
Pocztówka z pocz. XX wieku. Własność prywatna
13. Leontij Benois, sobór św. Aleksandra Newskiego
w Warszawie, 1894–1912. Pocztówka z drugiej
połowy lat 10. XX w. Własność prywatna
14. Piotr Fedders, kamienica Nikołaja Szelechowa
w Alejach Jerozolimskich 93, 1912–1913. Fot. http://
images.polskaniezwykla.pl/user/item/305067.jpg
15. Henryk Gay, Hipoteka w Warszawie, 1910–1912. Fotografia
z lat 40. XX wieku. Fot. http://fotopolska.eu/foto/85/85374.jpg
16. Henryk Gay, Gimnazjum Męskie im. Mikołaja Reya przy Zborze

19. Marian Lalewicz, kamienica przy ul. Mokotowskiej
51/53, 1923–1925. Fot. https://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/b/bd/Mokotowska_51_53_c.jpg
20. Marian Lalewicz, zespół domów mieszkalnych Pocztowej
Kasy Oszczędności przy Brzozowej, Bugaj i Celnej, 1921–1923.
Fotografia sprzed 1939 roku. Fot. http://warszawa-stolica.pl/
wp-content/uploads/2013/10/Wawa-na-starej-foto_1-ok.jpg
21. Lew Rudniew z zespołem, Pałac Kultury i Nauki, 1952–1955.
Fotografia z lat 60. XX wieku. Fot. http://blog.magmillon.
pl/wp-content/uploads/2014/03/skyscrapercity.jpg
22. Igor Rożyn, Aleksander Wielikanow, Ambasada

Ewangelicko-Augsburskim, 1912. Fotografia sprzed 1939 roku.

Federacji Rosyjskiej, 1954–1956. Fot. https://upload.

Fot. http://www.trojca.waw.pl/images/stories/mala_galeria/

wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Russian-

przed_wojna/meskie%20gimnazjum%20im%20M.%20Reja.jpg

embassy-in-Warsaw--07-(main-entry).JPG

462

Indeks nazwisk

Indeks nazwisk
Indeks nie obejmuje bibliografii

August II, król polski

168

August III, król polski

166, 168, 169, 363

Augustynowicz Aleksander

60

Augustynowicz Oktawiusz

298, 300

60

Axentowicz Teodor
330

Adamowicz Aleś

Adlerberg Władimir 198
AlbaniConcesio

173

Bacciarelli Marcello

Albrecht Eugen

250

Baillot Pierre

Alchimowicz Kazimierz

60

Aleksander I Romanow, cesarz rosyjski

57, 59, 62, 111, 295, 297–300

Babiański Aleksander

168, 172

248

Bakałowicz Stefan 193, 194
80, 104, 136, 137, 173,

246, 247, 297, 365

353

Bakmeister Iwan
Bakunin Michaił

144
224

Aleksander II Romanow, cesarz rosyjski

104, 108, 109, 293

Baliński Antonin

Aleksander III Romanow, cesarz rosyjski

104, 293

Baliński Jan 224, 275, 289

Aleksandra Józefówna, wielka księżna rosyjska 190

Baliński Piotr 224

Aleksiejew Fiodor 168

Balzac Honoré de 106

174

Allan William

107

Ambroziak Daria

Bałucki Michał 58

Anastasiewicz Wasilij 385
Anders Władysław

330

Anna Joannowna (Iwanowna) Romanowa, cesarzowa
78

rosyjska

254

Bałakiriew Milij

46

Amigoni Jacopo

234

Bałbaszewski Jan

Banaszkiewicz Mikołaj
113

Bańkowski Piotr

Baraniewski Waldemar
Bardou Johann

Baring Maurice 313

Arakczejew Aleksiej 360

Barszczewski Jan

Arditi Luigi
Asnyk Adam

250
146

Indeks nazwisk

388, 391, 407

422

168, 169

Anthing Johann Friedrich 169

Arcybaszew Michaił

104–117

107

Barteniew Paulina 251
Bartkiewicz Edward

112

Bartoszewicz Julian 115, 133
464

Barylski Bronisław 58

Biekietow Andriej 386

198

Basin Piotr

167, 169, 364

Batoni Pompeo

195

Bieklemiszew Władimir
325

Bielawski Jan

Baudouin de Courtenay Cezaria 55
Baudouin de Courtenay Jan Niecisław

Bieliński Wissarion 144, 188
23, 53, 58, 59, 86,

270, 278, 421

Biełogrud Andriej 397
Bieniediktow Władimir

Baudouin de Courtenay Janina

55

251

Bienieszewicz Ludmiła, z d. Zielińska 332, 341

Baudouin de Courtenay Romualda 55

Bienieszewicz Władimir 332, 341

Baudouin de Courtenay Zofia 195, 420

Biestużew-Marliński Aleksander

243

BazylowLudwik

Biezborodko Aleksiej 40

86

Bączek Jan

Bjørnson Bjørnstjerne Martinius 58

Beethoven Ludwig van 250
Bellotto Bernardo, zw. Canaletto
Bełza Igor

Bluth Rafał Marceli
168, 360

246

Bem Alfred

390

Błasik Czesław 63
Błok Aleksandr

389

386, 389, 401

Błyskosz Józef 311, 322

Bendl Karel 254
251

Benedyktow

138, 386

Bogdanowicz Karol

274

Bogomołow Dmitrij

328, 329

Benkendorf Aleksander 189

Bogusławski Józef 144

Benkendorf Pawieł 296

Bohusz-Siestrzeńcewicz Stanisław

361

Benois Aleksander

Bolska Adela

392

Benois Leontij

226, 393, 396, 408

Borawski Aleksander 59

Benois Nikołaj

191

Borowikowski Władimir

Bentkowski Feliks 356

Bouffał Bronisław 271

Bergholtz Friedrich Wilhelm von 35

Brand Władimir

Bériot Charles de
Berlioz Hector
Bilibin Iwan

248, 249

244

194

Biechtierow Włodzimierz 275
Indeks nazwisk

79, 80, 83

172

389

Braun Jerzy 390
Brenna Vincenzo 168, 170, 172, 215
Breza Tadeusz 390
Breżniew Leonid 363
465

Brincken Adam

418, 423–432

34

Cameron Charles

Briułłow Karł 159, 188, 189, 198

Canaletto zob. Bellotto Bernardo

Brodowski Józef 191, 203

Crescenzi Pietro de 164

Brodzki Wiktor Polearch 190, 191, 202, 203, 420

Charlemagne Iosif

Broël-Plater Juliusz 298

Charon Jakow

112

Broël-Plater Konstanty
193

Bronnikow Fiodor
Browcyn Pawieł

Brühl Heinrichvon

352

168

Chlebowski Stanisław 192

223

Brzozowski Eugeniusz 220
220, 221, 232

81, 84, 86

Budkiewicz Józef 193
Budkiewicz Konstanty

89

Chomętowski Stanisław

Chreptowicz Joachim Litawor

54, 62, 79, 85–87

Chruszczyński J. 172

Ciągliński Jan

252

349, 361

21, 123, 194, 195, 208, 209, 265, 420

Cieplak Jan 23, 82, 87–89, 102
106, 107, 123, 248

312

Cieszkowski August 142
Corot

169

Buniakowski Wiktor 273

Cosway Richard

Burhardt Stefan 245

Cui Cezar 251–253, 297, 299

Büttner Aleksander

171, 351

Chrucki Jan 120, 187, 188, 200

Bull Ole Bornemann 248, 249

Bułła Karł

298

Chrapowicki Michał

Chwalewik Edward

Bułharyn Tadeusz

35, 36

Chopin Fryderyk 60, 61, 245, 254

Budkowski Gustaw 189

Bułachow

222, 227, 233

Chołoniewski Stanisław 142
Chomicz Paweł

Brzozowski Stanisław

421

Chojnowski Ludomir

Bruni Lew 194
Brzostowski Bolesław

166

Chodźko Aleksander 269

189, 191, 192, 198

Buczys Franciszek

247

Cherubini Luigi

Chlebnikow Wielimir

Bruijn Cornelis de 33
Bruni Fiodor

333

Chiaveri Gaetano

332

Brückner Aleksander

27

252

260

Curzydło Natalia 418
Cwietajewa Marina 389

Indeks nazwisk

466

Cybulski Stefan

83, 86

Cywiński Henryk

298

Daniell James

Dargomyżski Aleksandr

356

Czacki Michał

Dawe George

Czacki Tadeusz 351

Dąbrowski Jan 111

389, 390

Dąbrowski Jan Henryk 361, 362

Czapski Józef 389, 390, 418, 422

Czartoryski Adam Jerzy
Czartoryski Konstanty

Demarczyk Ewa 387

52, 136, 139, 297
52, 297

Denhoff-Czarnocki Wacław

Dietrich Józef

220

Czeczott Otton

57

Dihm Jan

Czeczott Witold

80

Dmowski Roman

Czełnakow Nikita

48

Czernyszew Aleksander

355

146

311, 316, 318, 324, 325
346

Dobrowolski Włodzimierz 300
Dolabella Tommaso 346, 347

193–195

Czurlanis Mikołaj Konstanty (Mikalojus Konstantinas Čiurlionis)
Czyż Jan

34

Dobrochotow Pawieł

Czerwiński Antoni 89
Czistiakow Pawieł

173

Dierżawin Gawrił

274

Czeczott Henryk

389

Diderot Denis 351

274

Czeczott Albert

116

Dembowski Leon

87

Czechowska Łucja

330

Dąbrowski Witold

360

Czartoryska Izabella

300

Dąbrowski Jarosław

362

Czarniecki Stefan

175,188

Dąbrowska Maria 389, 390

Czajkowski Michał 143
Czapska Maria

251–254

Dawydow Karł 250

271

Czajkowski Antoni

171

Donizetti Gaetano
54

Dostojewski Fiodor

60
144, 145, 159, 390, 422

Dowbor-Muśnicki Czesław 294
Dowbor-Muśnicki Józef 294–296
174

Dachnowski

Damcke Berthold 249
Damel Jan

171

Danek Danuta
Indeks nazwisk

Dowbor-Muśnicki Konstanty

294–296, 298

Drucki-Lubecki Hieronim 295
Drucki-Lubecki Ksawery 295

243

Drzewiecki Stefan

52, 53, 420
467

Dubelt Nikołaj 189
295

Dubicki Kazimierz

Fragonard Jean-Honoré

244

Duport Jean-Pierre

Fryderyk Wilhelm, książę Prus 166

Dymsza Lubomir 271

Fryderyk I Hohenzollern, król pruski

272

Dynowski Konrad

54

Freitag Ludwik

355

360

58

Fredro Aleksander

Durand André 154
Dybicz Iwan

418

Foucault Michel

322

Fulman Marian Leon
Furman Piotr

166

188

10

Eberhardt Piotr

Ehrenberg Kazimierz

113

Gabryłowicz Marcin 57

Elżbieta Romanowa, cesarzowa rosyjska

169, 242

Ernst Heinrich Wilhelm 248, 250

Gadon Lubomir

136

Galbierg Samuił

175

Galimski Władysław 195
Fabierkiewicz Zbigniew

113

Galis Adam 387

Falewicz Wojciech 295, 297

Galluci Paul-François

Falkowski Czesław 86

GałęzowskiJózef

393, 409

Fedders Piotr

Feliński Zygmunt Szczęsny, św.

81, 84, 89, 96, 419

297

Gałęzowski Stefan

221, 227, 233

Garczyk Bartłomiej

6–16

Garusiewicz Jan

322

Fiećko Jerzy 141

Gaugain Thomas

171

Fiedorowicz Jerzy 272

Gautier Théophile

Fiałkowski Antoni

Filipkowski Stefan
Fiłonow Pawieł

80

170

57

195

Fiłosofow Dmitrij 388–391, 404, 422
Fisch (Fisz) Zenon

107, 108

192

Gawalewicz Marian

295

Gawroński Wiktor
Gay Henryk

109

393, 394, 410, 411

Gelder Arent (Aert)

360

Fiszer Stanisław

419

Geoffrin Marie Thérèse Rodet

Fiszman Samuel

137

Gerson Wojciech

Fomin Iwan

397

Indeks nazwisk

Gibert Ernest

40

191, 192, 203

198, 218
468

Giecewicz (Gieczewicz) Leon (Lew)

189, 299

54

Gorczak Józef

Giedroyc Jerzy 390

Gorecki Tadeusz 189

363

Goszczyński Seweryn

Gierek Edward

223

Gieszwiend Aleksander

364

Gieysztor Aleksander

313

Gościcki Jerzy

Gounod Charles 60

Gieysztor Józef 110

Grabar Igor

Gioacchino 172

Grabowski Michał

Gippius Zinaida
Girnius Józef

388, 404, 422

322

350

169

Glezmer Stanisław 53, 59

Grala Hieronim

Glinka Michaił 191, 252, 254

Gralewski Jan

297

106, 121, 142, 143

Grabski Władysław 318, 322, 324, 392
Graff Anton

Glinojecki Mikołaj

190

345–367
325

Granin Daniił 330

Gliński Henryk 115

Grassi Józef

Gliwic Hipolit 392

Grąbczewski Bronisław 299

Głazunow Aleksander 57

Grendyszyński Kazimierz

322

Głowinkowski Józef
Głuszkowski Piotr

107

Grendyszyński Ludomir 110

Grigorowicz Wasilij 192

198

62

Grodziecki Bolesław

Godlewski Michał 85

Grostern Stefan

Golachowski Stanisław 247

Grygajtis Aleksander 86

219, 227

Goldberg Edward
Golicyn Siergiej

139

Gołowina Warwara

Gorbaczow Michaił

40
139, 389, 390, 406

Grzegorz XVI (Bartolomeo Alberto Cappellari), papież

187

Guttenbrunn Ludwig 40
Gzowski Aleksandr

388

zob. Puszkin Natalia
13, 14

Gorbaniewska Natalia 330
Indeks nazwisk

111

Gurvitsch Georges 272

Gomolicki Leon (Lew)
Gonczarowa Natalia

116

Gribojedow Aleksandr 386

Gnoińska Jadwiga 55
Godebski Cyprian

167, 169

Haake I. I. 169
Hadża Chalif 357
469

Hammer-Purgstall Joseph von 357

Jacyna Jan 295, 297–301

174

Hampeln Karl

Jakobi Walerij 195

Harusewicz Jan 312, 315

Jakowlew Aleksander

Hauke-Ligowski Aleksander 88

Jakubowski Józef

Haydn Joseph 245

Jałowiecki Bolesław 298
116

Heidenreich Ferdynand Marek

295, 301

331

Jankélévitch Vladimir

247

Januszkiewicz Nikołaj

319

313, 319

Jaroński Wiktor
245

Hławiczka Karol

Hołowiński Ignacy

Jaroszyński Karol 53

84, 100, 106, 142

Jasińska Maria 61

Horàk Václav 254

Jasiński Feliks 273

Horawski Apolinary 191

Jasiukowicz Ignacy 53

169

Høyer Cornelius

Jastrzębiec-Kozłowski Czesław 144

Hrebnicki-Doktorowicz Adam
Hube Romuald
Hugo Victor

274

Jesipowa Anna 161

271, 284, 352

Jeśmian Józef 273

106

273

Jewniewicz Hipolit

Jezierski Włodzimierz
Ignatowicz Otton

220

Iłłakowiczówna Kazimiera

61

Jeżyński Gracjan 115

384

Iwan VI Antonowicz, cesarz rosyjski
Iwanow Aleksander 175
Iwanowski Ignacy

271

298

Jeż Teodor Tomasz zob. Miłkowski Zygmunt

Innocenty XI (Benedetto Odescalchi), papież
Istomin Wsiewołod

166, 167, 215, 362, 391

Janiszewska-Stabrowska Julia 195, 196, 420

Heurich Jan Fryderyk 394, 412
Hitler Adolf

296

Jan III Sobieski, król polski

Heidenreich (Heydenreich) Michał 295, 300
Henning-Michaelis Eugeniusz de

197, 396

362

Jocher Adam

297, 300
29, 30, 49, 64, 71, 75, 76, 92,

Jonow Siergiej
34

93, 95, 97–99, 132, 229–232, 234, 239
Józefowicz M.

172

Jumatow Nikołaj

109

Jurkiewicz Jakub 108

Indeks nazwisk

470

Kaczałow Grigorij 49

Kępiński Andrzej

137, 385

366

Kętrzyński Wojciech 35

Kaczmarski Jacek 388

Kiedrzyński Stefan 421

Kaczyńska Maria 63

Kieniewicz Stefan 117

Kaczkowski Józef

295

Kaczyński Antoni
Kalergis Maria

Kierbedź Michał

392

Kierbedź Paulina, z d. Montyrowicz 29
89

Kalinowski Rafał, św.

Kierbedziowa Eugenia 55, 81, 394

189, 190

Kamiński Aleksander

29, 52, 221, 273, 286, 287, 297, 299, 392

Kierbedź Stanisław

310–320

Kałmykow Aleksander

Kämmerer E.A.

226

Kiliński Jan

362

419

Kiprienski Oriest 157, 174
139, 159, 187, 200, 261

Kaniewski Ksawery Jan

Kirkor Adam Honory, pseud. Jan ze Śliwina 109, 123, 248, 363

Kaplińska Ludwika 58

Kisielewski Jan August

Kapnist Wasilij 173

Klass-Kazanowska Maria

385

Karamzin Nikołaj
Kardowski Dmitrij

Kłodt Michaił

54, 60

Karłowicz Mieczysław

193, 195, 198

Koczalski Raul 60

Karłowicz Władysław 297
Karpiński Czesław

86

Kluczewski Erazm

Karewicz Franciszek 86

Kolankowski Edward 295

62

Kolankowski Mikołaj

300

Karpowicz Władysław 221

Kolankowski Włodzimierz

Katarzyna I Aleksiejewna, cesarzowa rosyjska 39

Komar Konstanty

Katarzyna II, cesarzowa rosyjska

34, 40, 78, 79, 135,

136, 168–171, 349, 353, 419
Kauffmann Angelika

195

219

Klewszczyński Antoni

197, 396

58, 60

169

295

298

Komissarżewski Fiodor 253
Konarski Michał

106

Konarzewski Daniel 298, 301

Kawielin Konstantin 271

Kondratiew Giennadij 253

Każyński Wiktor 146, 252, 264

Kondratowicz Hieronim 322

Kątscy, rodzina

146, 261

Kątski Apolinary 241, 248, 249, 262
Indeks nazwisk

Kondrusiewicz Tadeusz 88
Konopnicka Maria

56, 61, 71
471

Konstanty Pawłowicz, wielki książę rosyjski
Konstantynów Dariusz

187–199, 345

300

Kopański Stanisław
Koreywo Piotr

170, 252

Kozłowski Mieczysław 113
Koźmiński Honorat 85
Krafft Per (st.) 169

294, 295, 298, 299, 301

Kraj (Kray) Karol

294, 295, 296–299

Krakowski Piotr

Koreywo Witold

114, 115
420

Korsak Julian 139, 141

Krasiński Wincenty 299

Korzeniowski Józef 58, 366

Krasiński Zygmunt

Kosiakiewicz Wincenty 110

Kraskowski Stefan 224

Kosińska Maria 55

Krassowski Apolinary

Koskowski Ludwik 58

Krassowski Edward

Kossak Juliusz 198

Kraszewski Józef Ignacy 106, 142, 143, 145, 146

Kossak Wojciech

60

60

87

Kotwicz Władysław

270

Kowalewski Józef

Krzywoszewski Stefan 110
Krzyżanowski Hieronim 271

269
197

112

Koziełł-Poklewski Wincenty
Kozłow Iwan

Kügelgen Gerhard von

58

Kozłowski Józef 52, 245–247, 385

169

Kuguszew, książę 315
Kuindży Archip

139, 243

Indeks nazwisk

Krzyżanowski Konrad 196, 420
Księżopolski Antoni 273, 274

Kowerski Edward 296, 297, 299
Kozicki Stanisław

53, 225, 234

Krzesiński Feliks Antoni 392

135–147

Kowarski Felicjan Szczęsny

175, 258

Kryczyński Stefan

173

Kowalczykowa Alina

Krosnowski Marian 273, 381

Krüger Franz

170

Kotlariewski Siergiej

Kotzebue August

116, 366, 371

Król Anna 418–422

Kotarbiński Miłosz 193
Koterski Walenty

53

Kroński Tadeusz 390

34, 87, 136, 148, 170, 179, 358, 359, 362, 419

Kościuszko Tadeusz
Kotarbiński Józef

299

Kraushar Aleksander

146

Kościelecki Lucjan

141

Kulik Mariusz

196, 197, 420
292–301

Kulikow 253
Kumaniecki Jerzy 348, 359, 367
472

Kupiński Piotr 222, 223

Leśniewska Antonina 62

Kurakin Aleksander 169, 172

Leśniewski Józef 301

Kutyłowski Bohdan 110

Levittoux Karol

Kwiatkowski Remigiusz

Lafont Charles

56, 60, 112

248

144

Lewestam Helena

112

Lewestam Henryk

112

Lewicki Kazimierz

295, 297

Lafosse Adolphe 262

Lewicki Ludwik

Laguna Stanisław 271

Librowicz Zygmunt

Lalewicz Marian

53, 221, 225–228, 237–239, 313,

392, 394–396, 413, 414
Lamare

116

149
346,350

Lichaczow Nikołaj

244

Lidwal Fiodor 394
85, 86

Lament Bolesława

Lampi Giovanni Battista (st.)
Lanceray Jewgienij
Lande Jerzy

Libger Jan

274

Liphart A.
167, 169, 171, 176, 182

194

Lipiński Karol
Lissa Zofia

272

313
146, 248, 254

249

Lissopacki Nikodem 217

Laudański Julian 295

Liszt Franz

Le Blond Jean-Baptiste-Alexandre

166

Le Brun André 173

60, 244, 245, 247
145

Lorentz Karol Ludwik

350

Lubawskij Matwiej
170

Lubomirscy, rodzina 215

Lebiediew Kławdij 196, 420

Lubomirska Izabela 168

Lednicki Wacław 138

Lubowicki Lucjan

Ledóchowska Urszula, św. 83, 85, 86, 89, 102, 419

Ludwik XV, król Francji

39

Lutosławski Wincenty

60

Le Prince Jean-Baptiste

Lelewel Joachim

108, 139, 141, 350, 360

Léonard Hubert 248
Lermontow Michaił

298, 299

Lwowicz Aleksander

386

389

Lesman Władysław 116

Łabeński Franciszek (Labenski Franz Iwanowicz)

Leszczyc-Grabianka Seweryn 81

Łabieński Ksawery 172

Leszczyński Stanisław 39, 361, 363

Łempicka Tamara 421

Indeks nazwisk

172, 173

473

Łobanow-Rostowski Dymitr

360

Łopuszański Wacław 274
Łoś Jan

109, 271, 281

108

Marcinkowski Antoni

Maria Kazimiera d’Arquien (Marysieńka), królowa Polski
Maria Leuchtenberska, wielka księżna rosyjska 190, 191

Łoziński 81

Maria Romanowa, cesarzowa rosyjska

Łubieński Konstanty Ireneusz 81, 84

Markow Aleksander 189, 190, 192

83

Łukaszewicz Dominik

Marteau Louis

Łużny Ryszard 137, 385

Maskiewicz Samuel 35

168

114, 129

Massalski Edward Tomasz
48, 49

Massalski Karol

114

Mackiewicz Józef

330

Matejko Jan

Madeyski Antoni

420

Matiuszyn Michaił
147

Majakowski Władimir

60, 175, 419
195

Matulewicz-Matulaitis Jerzy 56, 84, 86

Majewski Karol 218

Matuszewski Witold

Majewski Wincenty 81

Matuszewski Władysław

313

Makarow Michaił

58
57, 58

Matwijenko Walentyna 63

Malczewski Jacek 60

Mazurowski Wiktor

Malecka Paula 84

Mecklemburg-Schwerin Leopold

Malecki Antoni

55, 80–84, 86, 88, 89

Maleszewski Tytus 126
Malewicz Kazimierz
Malewska Helena
Malinowski Mikołaj

Mamontow Sawwa

243
105, 120, 139

Mendelssohn-Bartholdy Felix

363

250

Mianowski Józef 275
Michajłowicz Aleksy

164, 165

Michalski Stanisław

136

274

197

Mandelsztam Osip 387, 388, 403
Manterys Mateusz

311, 322

Marchocki Mikołaj

35

Indeks nazwisk

58, 194, 420

Merczyng Henryk 53, 57, 59, 273, 274

422, 430

Małachowski Bronisław

40, 41, 172, 242

Marszewski Józef 192

Łukawski Zygmunt 268, 269

Machajew Michaił

167

Michetti Nicola

36, 170

Miciński Bolesław

390

Mickiewicz Adam 52, 61, 105, 114, 128, 129, 135, 137–141, 143,
156, 187, 243, 257, 384, 385, 386, 391, 399, 419
474

Mickiewicz Stefan 62

220, 221, 223

Moszyński Józef
331, 332

Miedwiedkowska Marija

Mozart Wolfgang Amadeus 54, 245

Mielnikow Iwan 253

Muchliński Antoni

Mienszykow Aleksandr 38, 39, 47

Müller Maria

388, 404, 422

Mierieżkowski Dmitrij

363

Muromcew Siergiej 315

Mikołaj Mikołajewicz Romanow, wielki książę rosyjski
Mikołaj I Romanow, cesarz rosyjski

251

Münnich Burkhard Christoph (Iwan Minich)

275

Mierzejewski Jan Lucjan

269

318, 319

104, 107, 146, 175, 187, 197, 198

Musikijskij Grigorij 47
Musorgski Modest 252

244, 293, 315, 352, 355, 357, 358, 361, 362, 365
311, 313, 322

Mikołaj II Romanow, cesarz rosyjski 87, 104, 310, 311, 313, 314, 316–318

Nakonieczny Józef

Miller J.B. 168

Nałęcz Włodzimierz 195

Miller Karol

Nałkowska-Bickowa Hanna 404

192

Miłkowski Zygmunt, pseud. Teodor Tomasz Jeż
Minasz Sima

221

Napoleon Ludwik 296

144

Naryszkin Olga, z d. Potocka

Mitzner Piotr 390

269

Nawrocki Michał

Mniszchowie, rodzina

52, 170

Neff Timofiej 192

Mniszchówna Maryna

170

Nencki Marceli

Modzelewski Jarosław

422

Niebolsin Wasilij

Monaldi Jakub

82

Natanson Władysław 272

165

Molatyński Leon

253

Naprawnik Edward

Mirecki Aleksander
Mirowski Jan

146

191, 203

275, 290

Niekrasow Nikołaj

169

218
188

Niemcewicz Julian Ursyn

Moniuszko Aleksandra

251

Moniuszko Stanisław 54, 60, 61, 146, 241, 251–254, 262, 299

33, 34, 115, 136, 137, 149, 346, 419

Niepokojczycki Artur 295
Niewiadomski Eligiusz 60, 196, 210

Morawicki Zygmunt

224

Niklewicz Mieczysław 112

Morawski Stanisław

242

Noakowski Stanisław

391, 392

Noiszewski Kazimierz

275

Morstin Ludwik Hieronim
Mostowski Tadeusz
Indeks nazwisk

419

58

Norblin Jan Piotr

173
475

61, 143

Norwid Cyprian Kamil

195

Nostitz-Jackowska Maria
Nowicki Antoni 223

52, 139–141, 148, 151, 154,

Orłowski Aleksander

157, 170, 172, 173, 174, 179, 345, 362, 365, 419
Orłowski Witold 275

322

Nowodworski Franciszek

Orłowski Zenon 275

Nowosilcow Nikołaj 137, 385

Orszański 39

Nykiel Beata 334–336, 338, 383–397

Orzeszkowa Eliza

116, 146

Ossowiecki Stefan 392
O’Rourke Edward 80, 81
138

Obolenski Eugeniusz

311, 322

Ostrowski Józef

Odojewski Aleksander 138, 140

Ostrowski Mikołaj

Odyniec Antoni 139

Otto Zygmunt

Ogińska Izabela 260

Ozierow Władisław
244–246, 254, 260

Ogiński Michał Kleofas

273

Ostrogradski Michaił

221

394
247

297

Ożarowski Adam

Ogorodnikow Nikołaj 313
Ogulewicz Bruno 111
Ohryzko Józefat (Jozafat)
Około-Kułak Antoni
Okudżawa Bułat

330
352

222

346
151

55

Omilanowska Małgorzata

Opasiński Mateusz

248–250

Paganini Niccolò

Parczewski Alfons

195
312, 313

Pasek Jan Chryzostom 115
58, 215–228

267–276
290

Oppman Artur, pseud. Or-Ot 56
Indeks nazwisk

295, 300

Padlewski Zygmunt

Pankiewicz Józef

Oleszkiewicz Józef 52, 139, 159, 256, 419

Opacki Zbigniew

322

Paderewski Zygmunt

Palladio Andrea 395

Oleszczyński Seweryn

Olszamowska Janina

Paderewski Ignacy Jan 54, 61, 146, 161

Padlewski Józef 222, 223, 234

Onacewicz Ignacy Żegota

Olenin Aleksy

108, 123

81, 86

Olchowski Aleksander

362

Pac Ludwik Michał

Paskiewicz Iwan
Pasta Giuditta

187, 355, 385, 391
242

Paweł I Romanow, cesarz rosyjski

39, 136, 148, 168–170,

172, 173, 175, 179
476

Pawliszczew Nikołaj 384, 385
Penderecki Krzysztof

Podczaszyński Karol 216

418,422

Podhorski-Okołów Leonard 389

Peretiatkowicz Marian 53, 221–223, 225, 226, 235, 236, 419
172

Peszke Józef

173

Podoliński Michał

Petrarka Francesco 252
Petrażycki Leon

Podkowiński Władysław 195

Pogodin Michaił 316

53, 59, 86, 272, 285, 392

Petrunkiewicz Iwan

314

Polakin Miron

Pfanhauser Franciszek Jan

198

60

387

Pomianowski Jerzy

221

Pomorski Adam

Pietkiewicz Wiktor 80

Poniatowscy, rodzina

269

Pietraszewski Michaił

144

363
zob. Stanisław August Poniatowski

420

Poprzęcka Maria

Portugałow Wiktor 388

Pillement Jean Baptiste

Piltz Helena

144

Poniatowski Stanisław August

Pikkel 250

Piltz Erazm

222

Pomierancew Aleksander

Pierow Wasilij 159

Pietraszewski Ignacy

314

Połowcow Aleksander

Piekarska Lucyna 55, 62
Piercow Aleksander

Pogorzelski Wiktor 298

364, 365

Potiebnia Andriej 144

54, 109, 110, 116, 123, 146
55, 81

Potoccy, rodzina 52, 392

Piłsudski Bronisław 420
Piłsudski Józef

Potocka Aleksandra 83

420

Piotr I Wielki, cesarz rosyjski

169

Potiomkin Grigorij

356, 362

Potocki Aleksander
33, 35–38, 52, 78,

163, 164, 166, 170, 215, 346, 347, 363

Potocki Franciszek
Potocki Henryk

Piotr II Romanow, cesarz rosyjski

38

Potocki Jan

Piotr III Romanow, cesarz rosyjski

135, 136

Potocki Seweryn

362

325

175
175

Piskorski Leon 328

Potocki Stanisław Kostka

Płatonow Siergiej 350

Potocki Stanisław Szczęsny

Płatonowa Julia 252, 253

Pourbus Franciszek (mł.)

Podbereski Romuald 107, 123, 188

Pożarski Krzysztof

Indeks nazwisk

168, 172, 356
169

360

89, 329, 345, 392
477

Pszenicki Andrzej

53, 272, 273, 288

Radziszewski Idzi 86, 87

Prądzyński Ignacy

116

Radziwiłł Helena

172

Radziwiłł Janusz

170, 346

Prianisznikow Fiodor 189
146

Prus Bolesław

Radziwiłł Karol Stanisław

Pruszyński Andrzej 384, 391, 399
Przecławski Adam

Radziwiłł Mikołaj 298, 353

113

Radziwiłłowie, rodzina 169, 353, 355

Przecławski Józef Emanuel

105, 106, 108, 140

Przezdziecki Mieczysław 142
Przybylski Ryszard

388

Przybylski Zygmunt

60

189

Rawicki

174

Rechniewski Stanisław 297
58

Régamey Konstanty

275

390

Reichel Jan Jakub 173

86, 272

Ptaszycki Jan

Rafael

Razumow Anatolij 328–333, 393

Przybyszewski Stanisław
Przybytek Stanisław

353

150, 173

Reichel Karol

Ptaszycki Stanisław 53, 55, 85–87, 271, 282, 283, 366

Reimers Heinrich Christoph von

Purchla Jacek 420

Reiss Józef

248

Rembrandt

173

Puszkin Aleksander
Puszkin Lew

139, 140, 157, 384, 385, 387, 389, 390, 399, 419

384

Reymont Władysław

Puszkina Natalia, z d. Gonczarowa
Puszkin Olga

384, 385

175, 195, 196, 254, 420

Riepnin Nikołaj

35, 36, 40

Puzyriewski Aleksander

391

56

Reynel Leon 421
Riepin Ilja

Puszkin Siergiej 384
Puzyna Michał

385

169, 170

Rimski-Korsakow Nikołaj 254
Rinaldi Antonio

49, 170, 178

Ritta Augustin-Christian
Quarenghi Giacomo

170

173

40, 169

Rittner Tadeusz 60
Robowska Lucyna 58, 60, 61

Rabski Władysław

113

Raczkiewicz Władysław
Radziszewski Henryk 60
Indeks nazwisk

Rode Pierre
301

248

Rodiczew Fiodor 388
Rodziewiczówna Maria 116
478

106

Rogalski Adam

Ruszczyc Ferdynand 196, 197, 210, 212, 420

Romano Giulio 189

Rydel Lucjan

58

Romanowowie, ród

111, 345, 393

Rylejew Konrad 138

Romberg Bernhard

244

Rylke Henryk

Romiszewski Modest
Ropp Edward

295, 301

Rzeszotarska Amelia 83

173

Rzewuski Henryk 106, 121, 142, 143

295

Rotari (Rotary) Pietro Antonio

116

Rzewuski Stanisław
168, 170

Rozanow Wasilij 422
Rożyn Igor

299

Rzewuski Adam

Rostowcew Michaił 271
Roszkowski Jan

273

Rzeszotarski Alfons

169

Roslin Aleksander

116

Rymowicz Bronisława

313

Rosa Salvatore

296, 297

Rzewuski Wacław Seweryn 356, 357
322

Rzond Antoni

397, 416

Róziewicz Jerzy

269

Sadownikow Wasilij 154

Różański Bolesław 217

Sadowska Zofia

Rożniecki Aleksander 299

Samborskij Andriej 34

Różycki Edmund 295

Samojłow Wasilij

Różycki Ludomir 54

Sanguszko Roman

Rubcow Andriej 195

Sapieha Aleksander Michał

Rubens Peter 187, 198

Sapieha Eustachy Kajetan

Rubinstein (Rubinsztejn) Anton 250, 254

Sapieha Franciszek 357

Rubinstein Nikołaj

254

Sapieha Jan

55, 62

198
298

Sapiecha Piotr Paweł

Rudniew Lew 396, 415

Sari Ada

Rudziński Witold 254

Saunders Joseph 173

Rudzki Aleksander 81, 274

Sazonow Siergiej 319

Rusiecki Bolesław 189

Schiller Friedrich 361, 362

Indeks nazwisk

189, 198

356, 357

38, 39

Rudnicki Stanisław 297

Rusiecki Kanuty

357

38, 39

60

Schlüter Andreas 166, 215
479

Schumann Clara 244
60, 244

Schumann Robert
Scipio Karol

Smirnowa Tamara

270

Smogorzewski Zygmunt

136

Smokowski Wincenty 121, 139

Sergiusz Romanow, wielki książę rosyjski 195
106, 107, 142, 269, 277

Sękowski Józef Julian

40

Shakespeare (Szekspir) William
Sibiriakow Iwan

52–64

386

273

Smoleński Kazimierz

172, 363

Smuglewicz Franciszek
272

Sochocki Julian

Sojmonow Michaił 40

Siemieński Lucjan 115

Sokołow Piotr 277, 400

Siemiradzki Henryk 187, 189, 192, 193, 206, 207,

Soliva Carlo Evasio

365, 379, 380, 392, 418–420

Solski

56, 58, 112, 145, 146, 270

Sienkiewicz Henryk

422

Sienkiewicz Karol

314, 315

Sołdatienkow Koźma

191

Sołomowicz Wiktor 227
108, 295, 300

Sierakowski Zygmunt

247

Sierow Aleksandr 252, 254
Siess-Krzyszkowski Stanisław

Sonchocki Władysław 54
Sorokin Pitirim

354

Sosnicki Iwan

272
198

Sievers Jacob 169

Spasowicz Włodzimierz 54, 108, 109, 116, 126, 271

Sikorski Józef 252

Stabrowski Kazimierz 195, 420, 421

Singleton Henry

171

Stackelberg Otto Magnus von

Siwik Bronisław

113

Staehlin Jacob von 169

Skarga Piotr

115

Staff Leopold 61

Skarżyński (Skórzyński) Ksawery
Skierski Aleksander

217

296, 297

Sleńdziński Ludomir 197, 213, 396, 421
Sloskans Bolesław

80

Słobodnik Włodzimierz

Słupski Jan 217

Indeks nazwisk

Stalin Józef

330, 331

Staniewicz Leon 81, 272
Staniewicz Wiktor

272

Stanisław August Poniatowski, król polski
390

Słowacki Juliusz 56, 61, 115, 144, 357

Smetana Bedřich

168, 169

135, 136, 168–173, 176, 182–184, 247, 356, 359,
363, 364, 374, 377, 378, 418, 419
Stankiewicz Aleksander

254

35, 39–41, 52,

Starow Iwan

189

321
480

298

Staszeński Wiktor

Szachowskoj Aleksandr 247

Staszewski Jan 174
Stecki Jan

312, 313, 322

Szamszyn Piotr 193
362

Stefan Batory, król polski
Stella-Sawicki Jan 295

Szczawiej Jan 390
418

Szczerba Olga
389, 390

Stempowski Stanisław
Stołypin Piotr 318, 320
Straszewicz Ludwik

298

Szalewicz Władysław

Szczodrowski Ignacy 188, 284
Szczukin Siemion 174, 175

110

Szczuko Władimir 396, 397

Straszyński Leonard 121, 190

Szekspir zob. Shakespeare William

Stroganow Aleksander 40

Szeremietiew Boris

Strumiłło Tadeusz 244

Szolkowski
299, 422

Strzemiński Władysław

Strzyżewska Zofia 346, 349, 356

363

300
221

Szretter Eugeniusz
Sztyrmer Ludwik

142, 143, 295, 299

Suchodolski January

175, 197

Szubert Piotr 419

Suchodolski Wacław

295

Szuchajew Wasilij 197, 396

Suchomlinow Władimir 319
241–254

Suchowiejko Renata
109

Suworin Aleksiej

Staggi Gioacchino 172, 184

Stwosz Wit

351

Szydłowski Artur 298
Szymanowska Maria 52, 139, 140, 187, 219,

Suworow Aleksander 169, 246, 349

172, 184

Staggi Pietro

Szwaciński Tomasz

241–243, 245, 256, 257, 419
196, 420

Szyszkin Iwan

Szyszko Lew 225, 227

54

Szyszko Lilia

63

Swiedomski Aleksander 193

Szyszko-Bohusz Adolf

Swiedomski Pawieł 193

Szyszłło Józef

Swirida Inessa

110

33–41, 163–176

Symon Franciszek Albin
Syrewicz Bolesław

81, 84

391

Syrokomla Władysław
Indeks nazwisk

394, 395

Śliwiński Stefan
Świdziński Bronisław

115

295, 296

Świdziński Edmund 295
481

322

Świerzyński Józef

Trietjakow Pawieł

Święcicki Henryk 62

Trojgo Jan
295, 297, 299

Świętorzecki Ludomir

191, 197

80

Trzeciak Stanisław

62, 86

Turgieniew Aleksander
Tanner Bernard Leopold Franciszek
Tarczyński Mieczysław

298

140, 389, 390

Tyszkiewicz Aleksander

241

Tatarkiewicz Władysław

189

Turkułł Ignacy
Tuwim Julian

34

Tarakanow Elżbieta
Taruskin Richard

35, 36

137, 385

298

Tyszkiewicz Józef 298
390

Tyszkiewicz Władysław

Taubert 169

Tworożnikow Iwan

322

196, 420

Tegazzo Franciszek 191, 203
Teksel Józef

146

Ujejski Kornel

115

Tetmajer Kazimierz Przerwa 56

Unger Józef 115, 145

Tiutczew Fiodor 387

Uwarow Siergiej 187, 200

Thomon Thomas Jean François de
218, 231

Thon Konstantin

272

Timasheff Nicholas
Tocqué Louis

169, 170

Tokarzewicz Józef

109

Tokarzewski Szymon 144
Tołstoj Fiodor

174, 422

215
Varenne Charles Santoire de
Vernet Horace 175, 197
Vernet Joseph 173, 174
Viardot-Garcia Pauline 244
Vieuxtemps Henri

248

Vigée-Lebrun Elisabeth Marie-Louise

Tołwiński Mikołaj 227

Viotti Giovanni Battista

Tomars Iosif 60

Visconti David

Tomaszewski-Bończa Julian 192

Vitali Iwan

Tomiszko Antonij 196, 218

Voltaire (Wolter) 351

Torelli Stefano

168

40, 169, 183, 184

250

92

191

Volterra Daniele 190

Traczewska Maria

245

Traugutt Romuald

392

Indeks nazwisk

174

Wagner Joseph

46
482

Wajda Andrzej 330, 418, 422

Wiaziemski Piotr 136, 137, 139, 150, 385, 386, 400, 419

Walicki Andrzej 141

Wielhorski Mateusz

390

Walicki Michał

Wielhorski Michał

142, 159, 243, 244, 252, 259
142, 243, 244, 258, 259

Walicki Tadeusz 322

Wielikanow Aleksander

397, 416

313

Wielopolski Aleksander

298

Waligórski Teofil

91

Walkiewicz Władysław

Wielopolski Zygmunt

52, 139, 156, 419

Wańkowicz Walenty

Wieniawski Henryk 146, 241, 248–251, 262, 392

Warawski Ferdynand 295

174

Wieniecjanow Aleksiej

Warniek Aleksander

174, 175, 187, 188

Wienig Karł

Wasilewski Zygmunt

112

Wierieszczagin Wasilij

Wasilkowska Maria, z d. Nostitz-Jackowska

298, 319

420

193
P.  193, 195

Wierstowski Aleksiej 254

Wasiutyński Bohdan 113

Wiesiołowski Ludwik 193

Wasyl IV Szujski, car rosyjski 346

Wiesnin Wiktor 194, 195

360

Watteau Jean-Antoine
Wawelberg Hipolit

81

Wiliams Charles 170
Willewalde Bohdan 193, 194

Wawrzecki Tomasz 419

Winiarski Bohdan

Weber Friedrich Christian 35, 37, 38

Winogradow Jefim 49

Weickmann

250

Wirrich Ernest 222, 234, 394

Weinert Jurij 333
Weinert Nikołaj

Wiskowatow Aleksander 188

333, 343

Weinert-Władych Jadwiga 333, 342
Weloński Pius

194, 420

Wendorf Oskar 296
Werth Joseph

Wettinowie, rodzina

223

Wiśniowieccy, rodzina 170
Witkiewicz Jan

299
193

Witkiewicz Stanisław Ignacy (Witkacy)
170
168

Wędziagolski Paweł 228, 395
Wędziagolscy, rodzina

Wiśniewski Paweł

Witkiewicz Stanisław

88

Westerveld Abraham

Indeks nazwisk

59, 113

395

Witowski Leopold

299, 307, 404, 418, 421, 429

223

Witte Siergiej 310
Władysław IV Waza, król polski

362

Włodzimierz Romanow, wielki książę rosyjski

299
483

Wnukow Filipp 48

Zalewski Bogdan
54, 78–89

Wodzianowska Irena

Załuscy, rodzina

322
135, 350, 351, 352, 353

Wojakowski Józef 356

Załuski Andrzej Stanisław

Wojewódzki Józef 295

Załuski Józef Andrzej 350

Wojkow Piotr

348, 352, 359, 366

Zamirajło Wiktor

220, 223, 297

Zamoyski Tomasz

Wojnicki Henryk

402
298

Wolf Konstantin von 296

Zapolska Gabriela 58

Wolff Bolesław Maurycy 108, 115, 116, 131, 132, 190

Zawisza Kazimierz 298

Wolter zob. Voltaire

Zdrojewski Michał 297

Worobjow Maksim

188, 189, 191, 192

Woroncow-Daszkow Iłłarion
387

Woroszylski Wiktor
Woysław Zygmunt

195

274

Zdziechowicz Jan

113

Zdziechowski Marian
Zgierski Wincenty
Ziabicki Józef

350

146, 389

107

62

Wóycicki Aleksander 86

Zielińska Ludmiła zob. Bienieszewicz Ludmiła

Wójcik Karol 347

Zieliński Tadeusz 59, 86, 270, 271, 279, 280, 332
273

Wróblewski Edward

Ziemacki Józef 56, 57, 275

Wróblewski Konstanty 196

Ziółkowska Ewa

74, 238

Wyczółkowski Leon 60

Złobin Władimir

388, 404

Wyspiański Stanisław

56, 58, 421

Złotnicki Antoni 298
Zofia Aleksiejewna, regentka państwa moskiewskiego

Zaborowski Cyprian 271
Zachwatowicz Jan

390, 392

322

Zagleniczny Jan

Zakrzewski Ignacy

358

Zubow Aleksiej 43, 44
Zubow Walerian

169

Zurabow Arszak 317
Zwierzdowski Ludwik 295, 300

Zakrzewski Jan

35

Zygmunt I Stary, król polski

Zaleman Hugon

195

Zygmunt II August, król polski

Zaleski Ignacy
Zaleski Jan

220

78

Zygmunt III Waza, król polski

346
346, 353, 360, 364
385

275

Indeks nazwisk

484

269

Żaba Augustyn

Żakowski Maciej 418
Żamet Albert

40

Головина Варвара Н.
Горяинов Сергей M.

188, 189

35

Коцебу Август Фридрих Фердинанд фон

Żelaziewicz Rudolf

217, 218, 229–231

Мироненко Сергей В.

Żeligowski Edward

108

Михневич Владимир O. 10

173

314

Żelwietr Gaspar

154

Огородников Николай А. 313

Żeromski Stefan

144, 145

Петибридж Роджер [Roger Pethybridge] 314

Żmurko Franciszek

60

Żochowski Feliks Józef
Żółtowski Jan (Iwan)

316

Погодин Александр Л.
144

221

Żuk-Skarszewski Tadeusz

Половцов Александр А. 315
Поляков Юрий A. 10

110

Смирнова Тамара M.

11

Żukowski Karol 123, 188

Столыпин Пётр А. 320

Żukowski Rudolf 143, 188, 264

Успенский Александр И. 165

Żukowski Wasilij 139, 157, 386

Юхнёва Наталья В. 7, 8, 9, 12

Żukowski Władysław 53, 62, 110

Indeks nazwisk

485

Indeks rzeczowy

Indeks rzeczowy

Cmentarze 10, 13, 29, 80, 88, 132, 328, 329,
333–336, 339, 340, 385, 391–393

Indeks obejmuje najważniejsze pojęcia związane
z Polską, Rosją, Petersburgiem i petersburską Polonią.

Dekabryści 137–140, 143, 385
Demografia

7–15, 63, 79, 80, 145, 268, 269, 292, 298

Demokracja, demokratyczny 87, 108, 111, 112, 137, 144, 314
Akademizm, akademicki

174, 187–191, 194, 195,

217–220, 226, 395, 396

Druga Rzeczpospolita Polska 11, 63, 267, 270, 275, 364, 394
Duma Państwowa

Architekt, architektura 163, 164, 166, 168, 172, 173,
215–239, 313, 391–396, 418;

8, 272, 298, 310–320, 322–325, 421

Dyplomaci, dyplomacja 34–38, 136, 167, 319, 347,
348, 364, 366, 369

architektura polska   41, 53, 54, 58, 215–239, 287,
288, 313, 393–397, 408–416, 419, 421
Artyści, artystyczny

Ermitaż zob. Pałac Zimowy

40, 41, 107, 163–176, 241,

243, 383, 393, 394, 418, 421, 422–432;

Federacja Rosyjska 6, 13, 88, 366, 397, 416

artyści polscy  8, 54, 57, 59, 167, 172, 187–199,

Filomaci

138, 142, 143

390–392, 394, 418, 420
Awangarda, awangardowy

147, 194, 195, 299

Gospodarka, gospodarczy

6, 13, 15, 53, 59, 107, 110,

145, 216, 273, 274, 392
Barok 35, 40, 163–167, 174
Biblia, biblijny

81, 89, 188, 193

Biblioteki 37, 225, 348, 349, 351–355;

Historia, historiografia

35, 36, 40, 56, 59, 60, 63, 86, 89, 104,

105, 107, 109, 113, 115–117, 165, 168, 170, 172, 173, 247, 267,

biblioteki polskie   12, 135, 140, 346,

270, 271, 275, 311–314, 316, 318, 328, 330, 345–349, 352,

348–357, 360, 370, 394

383, 385, 387, 390, 396, 397, 418, 419, 422

Bolszewicy, bolszewizm

10–13, 117, 271, 332, 383

Historyzm 222, 224, 395

Carskie Sioło 34, 225, 364, 365

Industrializacja 15, 37, 273

Cenzura 105, 137–139, 299

Inteligencja polska 8, 9, 11, 13, 15, 52, 57, 114, 145, 269, 270

Cerkwie

217–219, 222, 223, 225, 226, 408

Indeks rzeczowy

Imperium Rosyjskie 6, 9, 12, 52, 53, 79, 83, 85, 104, 108,
487

111, 112, 137, 140, 143, 199, 215, 216, 218, 267, 268,

270, 384–390, 419; literatura polska   8, 54 56, 60, 61, 112,

311, 313, 316, 317, 345, 352, 354, 383, 391, 393

114–116, 135–147, 164, 243, 275, 299, 387, 389, 391, 419

Judaizm 10, 145, 387

Malarz, malarstwo

37, 40, 164, 168–175, 187–193,

197, 198, 346, 347, 364, 365, 420, 421;
Kapitalizm

53

malarstwo polskie  52, 54, 60, 139, 165, 172–175,
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