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BY#O,!MIN&#O…!
Relacja!z!wizyty!w!Galerii!Sztuki!
"redniowiecznej!
Dnia! 19.12.2013! roku! przy! okazji! wizyty!
w! Muzeum! Narodowym! w! Warszawie! mia)am!
okazj%!podziwia6!na!nowo!otwart&!Galeri%!Sztuki!
#redniowiecznej.!Sta)a!ekspozycja!*redniowieczna!
powróci)a! po! blisko! dwóch! latach! od! jej!
zamkni%cia! w! nowej! nieco! o'ywionej! ods)onie.!
„Mroki! *redniowiecza”! zdominowa)! blask!!
i! 'ywotno*6! tych! samych! obiektów,! ogl&danych!
kiedy*! z! innej! perspektywy! –! przy! zupe)nym!
braku! *wiat)a! dziennego,! wpadaj&cego! do! galerii!
zza!okien.!Obecna!aran'acja!eksponatów!pozwala!
zwiedzaj&cym! na! bli'szy! kontakt! z! ogl&danymi!
dzie)ami! i! sk)ania! si%! ku! baczniejszemu!
obserwowaniu! detali.! Spo*ród! licznych! dzie)!
przewa'aj&! te! z! okresu! pó/nego! *redniowiecza!!
z!XIV-XVI!w.!Moj&!uwag%!przyku)y!s)ynne!dzie)a!
takie!jak:!Pi$kna Madonna z Wroc%awia, Poliptyk
Grudzi"dzki,!
Poliptyk
Zwiastowania
z Jednoro#cem,! Tryptyk z legend" !wi$tego
Stanis%awa Biskupa
z P%awna! czy! te'!
monumentalny! o)tarz! z! Pruszcza! Gda$skiego,!
gdy'! prezentuj&! si%! w! nowoczesnej! aran'acji.!
Zmiana!barw!na!przyk)ad!koloru!*cian!-!z!bia)ego!
na! stalowy,! ciemnoszary,! na! którym! du'o! lepiej!
widoczne! s&! wszelkiego! rodzaju! z)ote! elementy!
nadaje! o'ywczy! charakter! obecnej! galerii.!!
Ponownie! otwartej! w! grudniu! minionego! roku!
wystawie! towarzysz&! rozmaite! wydarzenia! np.!
interaktywne! warsztaty! rodzinne.! Galeria! Sztuki!
#redniowiecznej! po! wprowadzeniu! efektownych!
zmian! w! jej! obr%bie! sta)a! si%! jedn&! z! najch%tniej!
odwiedzanych!
ekspozycji!
w!
Muzeum!
Narodowym.!Z!pewno*ci&!godn&!polecenia(!
Relacja:!Angelika!Leduchowska!
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Nie!bez!przyczyny!wybra)em!taki!tytu)!dla!swojego!
krótkiego! artyku)u.! Chcia)em! w! ten! sposób! nawi&za6!
do! tematu! konferencji! naukowej,! która! odby)a! si%!!
w!maju!2005!roku!i!w!ca)o*ci!by)a!po*wi%cona!w)a*nie!
postaci! Zbigniewa! Ole*nickiego1.! Korzystaj&c!!
z! informacji! zebranych! w! b%d&cej! jej! efektem!
publikacji! pokonferencyjnej! oraz! innych! /róde)!
postaram! si%! przybli'y6! czytelnikom! sylwetk%! tego!
niezwyk)ego!cz)owieka.!
Zbigniew!Ole*nicki!urodzi)!si%!5!grudnia!13;9!roku!
w! Siennie2! jako! syn! Jana! <Ja*ka=! Ole*nickiego! herbu!
D%bno! i! Dobrochny.! Zanim! przejdziemy! dalej,! warto!
przyjrze6!si%!bli'ej!ojcu!przysz)ego!biskupa,!poniewa'!
jego!koneksje!z!dworem!mia)y!du'y!wp)yw!na!karier%!
m)odego! Zbigniewa.! Nie! znamy! daty! urodzin! Jana.!
Wiemy! jedynie,! 'e! w! roku! 1390,! z! ramienia!
W)adys)awa!
Jagie))y,!
zosta)!
królewskim!
namiestnikiem!
Litwy.!
Powierzenie!
tak!
odpowiedzialnego! zadania! przedstawicielowi! *redniej!
szlachty!
dowodzi!
nieprzeci%tnych!
zdolno*ci!
Ole*nickiego.! W! roku! 139;! Jan! sprawowa)! urz&d!
starosty! )%czyckiego,! 'eby! siedem! lat! pó/niej! zosta6!
krakowskim! s%dzi&! ziemskim.! Król! musia)! go! ceni6!
poniewa'! mimo,! 'e,! wkrótce! po! obj%ciu! nowego!
stanowiska,!popad)!w!nie)ask%,!to!w!1410!r.!mianowa)!
go! jednym! z! m%'ów! zaufania! odpowiedzialnych! za!
je$ców! krzy'ackich.! Pozostaje! jedynie! si%! domy*la6,!
czy! mia)o! to! zwi&zek! z! bohaterskim! uczynkiem! jego!
syna! podczas! bitwy! pod! Grunwaldem.! Jan! zmar)!!
w!roku!1413!nie!doczekawszy!si%!wy*wi%cenia!syna!na!
biskupa 3.! Dzi%ki! rodzinnym! koneksjom,! m)ody!
Zbigniew,! mimo,! 'e! nie! uda)o! mu! si%! uko$czy6!
Akademii! Krakowskiej,! dosta)! si%! do! kancelarii!
królewskiej! jako! notariusz.! W! swoim! opisie! bitwy!
grunwaldzkiej! Jan! D)ugosz! sporo! miejsca! po*wi%ci)!

temu,! jak! Zbigniew! Ole*nicki,! ju'! jako! sekretarz!
królewski,! stan&)! w! obronie! króla.! Nieopancerzony!!
i! uzbrojony! jedynie! w! u)amek! kopii! star)! si%! i! zrzuci)!!
z! konia! niemieckiego! rycerza! Dypolda! Kikerzyca!!
z! Ecken.! Wdzi%czny! król,! chc&c! nagrodzi6! jego!
zas)ugi,! chcia)! z! miejsca! pasowa6! m)odzie$ca! na!
rycerza,!lecz!ten!odmówi)!t)umacz&c,!'e!pragnie!zosta6!
duchownym.! Jagie))o! mia)! go! wtedy! zapewni6,! 'e!
je'eli! prze'yje! bitw%,! dopilnuje! tego,! by! ten! zosta)!
wy*wi%cony! na! biskupa4.! Czytaj&c! ten! opis! nale'y!
jednak! pami%ta6,! 'e! D)ugosz! by)! wiernym!
wspó)pracownikiem! biskupa,! czego! niejednokrotnie!
dawa)!dowód!na!kartach!swojej!kroniki5.!Mimo!to,!sam!
fakt! starcia! si%! Zbigniewa! z! niemieckim! rycerzem!
pozostaje! bezsporny.! Wydarzenie! to! potwierdza!
wystawiona!Ole*nickiemu!1!lipca!1423!roku!dyspensa!
papie'a!Marcina!V.!
Wraz! z! zako$czeniem! wielkiej! wojny! kariera!
Zygmunta! uleg)a! nag)emu! przy*pieszeniu,! a,! jak! si%!
pó/niej! okaza)o,! W)adys)aw! Jagie))o! nie! zapomnia)!
z)o'onej!mu!pod!Grunwaldem!obietnicy.!Ju'!w!141;!r.!
w! kwestii! wp)ywów! w! kancelarii! królewskiej!
Zbigniew!
ust%powa)!
tylko!
kanclerzowi!!
i!
podkanclerzemu.!
Jednocze*nie!
Ole*nicki!
sukcesywnie! skupia)! w! swoim! r%ku! kolejne! beneficja!
!i! urz%dy,! m.in.! plebana! kapitu)y! k)odawskiej,! czy!
scholastyka!sandomierskiego.!Po!tym!jak!w!roku!1422!
zmar)! arcybiskup! Miko)aj! Tr&ba! jego! miejsce! zaj&)!
dotychczasowy!
biskup!
krakowski!
Wojciech!
Jastrz%biec.!Tym!samym!dla!Ole*nickiego!pojawi)a!si%!
szansa! na! sakr%! biskupi&,! któr&! dzi%ki! poparciu! króla!
otrzyma)! 19! grudnia! 1423! roku.! Mimo,! 'e! tak! wiele!
zawdzi%cza)! w)adcy! Zbigniew! prowadzi)! w! pe)ni!
samodzieln&!polityk%!niejednokrotnie!stoj&c&!w!pe)nej!
sprzeczno*ci&! z! planami! dworu.! Jeszcze! za! 'ycia!
Jagie))y!nowy!biskup!krakowski!wywalczy)!sobie!siln&!
pozycj%,! któr&! mia)! jeszcze! umocni6! podczas!
panowania!jego! nast%pcy! oraz!bezkrólewia!po!*mierci!
W)adys)awa!Warne$czyka.!
Jako! zatwardzia)y! wróg! husytów! oraz! stronnik!
Zygmunta!Luksemburskiego!Ole*nicki!budowa)!swoj&!
pozycj%! nie! zapominaj&c! jednocze*nie! o! swojej!

1

4

BIOGRAFIA!
!

Zbigniew!Ole'nicki,!ksi$*+!
Ko'cio%a!
!

! Zbigniew Ole!nicki ksi"#$ Ko!cio%a i m"# stanu. Materia%y

! Jan! D)ugosz,! Roczniki czyli kronika s%ynnego Królestwa
Polskiego, ks.! 11,! red.! J.! Kowalczuk,! Warszawa! 2009! <dalej:!
Jan!D)ugosz=,!s.!12;–129.!
5
! Ca)e! zaj*cie! kronikarz! podsumowa)! nast%puj&cymi! s)owami:!
Móg% kto! w tej bitwie dokona& czego! pomy!lniejszego od
czynu Zbigniewa, ale zaiste nie móg% zrobi& nic odwa#niejszego
ani !mielszego!–!Jan!D)ugosz,!s.!129.!

z konferencji Sandomierz 20–21 maja 2005 roku,!red.!F.!Kiryk,!
Z.!Noga,!Kraków!200>.!
2
! Wie*! po)o'ona! w! województwie! mazowieckim,! powiat! Lipski,!
gmina!Sienno.!
3
!A.!Kornecka-Trafas,!Jan Ole!nicki,![w:] PSB,!t.!23,!s.!7>3–7>4.!!
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rodzinie.!W!1430!r.!jego!brat!Jan!zwany!G)owaczem>!
zosta)!marsza)kiem!Królestwa!Polskiego,!za*!w!1440!r.!
kasztelanem,! a! trzy! lata! pó/niej! wojewod&!
sandomierskim.! Wraz! ze! *mierci&! starszego! brata!!
w! roku! 1455! kariera! zawsze! wspieraj&cego! go! Jana!
stan%)a! w! miejscu.! Jednak! do! tego! czasu! przy!
wybitnym!wsparciu!Zbigniewa!uda)o!mu!si%!zbudowa6!
pot%g%! maj&tkow&! rodu! D&bów! <czy! D%bnów?=.!
Rosn&ce! wp)ywy!biskupa!oraz!forsowany!przez! niego!
kierunek! polskiej! polityki! poza! gronem! stronników!
zjedna)y! mu! tak'e! nieprzejednanych! wrogów.!
Najbardziej! zajad)ym! spo*ród! nich! by)! popieraj&cy!
husytów! kasztelan! biecki! Spytek! z! Melsztyna! herbu!
Leliwa7.!Dosz)o!nawet!do!tego,!'e!na!czele!zawi&zanej!
przez! siebie! 3! maja! 1439! r.,! w! Nowym! Mie*cie!
Korczynie,! konfederacji! zacz&)! pustoszy6! dobra!
biskupa.!Zosta)!on! jednak!pokonany!i!zgin&)! w!bitwie!
pod! Grotnikami! 4! maja! 1439! roku.! Nowe! wyzwanie!
wp)ywom! Zbigniewa! Ole*nickiego! rzuci)! dopiero!
Kazimierz! Jagiello$czyk.! Jeszcze! zanim! zosta)!
koronowany,!ksi&'%!ostro!sprzeciwia)!si%!jego!polityce!
wzgl%dem! Litwy! oraz! rosn&cym! wp)ywom!
mo'now)adców.!Mimo,!'e!papie'!Miko)aj!V!w!1449!r.!
wy*wi%ci)! Ole*nickiego! na! pierwszego! w! dziejach!
polskiego! kardyna)a,! konflikt! z! królem! trwa)! nadal.!
Kardyna)! by)! przeciwnikiem! interwencji! królestwa!!
w! wewn%trzne! sprawy! pa$stwa! zakonnego,! mimo! to,!
po! kl%sce! chojnickiej,! wspiera)! finansowo! monarch%!!
w!dalszej!walce.!
Zbigniew! Ole*nicki! okaza)! si%! nie! tylko! bardzo!
skutecznym! politykiem,! lecz! tak'e! uzdolnionym!
duszpasterzem!i!zarz&dc&.!By)!on!jednym!z!nielicznych!
biskupów! krakowskich,! który! po! swojej! *mierci! nie!
pozostawi)! 'adnych! d)ugów! w! swojej! diecezji,!
pomimo! licznych! po'yczek! udzielanych! królowi!!
i! krewnym.! Najlepiej! o! finansowych! zdolno*ciach!
Ole*nickiego!*wiadczy!fakt,!'e!w!1443!r.!by)!w!stanie!
zakupi6! prawa! do! ksi%stwa! Siewierskiego! oraz! du'e!
sumy,! które! zapisa)! na! rozmaite! cele! w! swoim!
testamencie;.! Zreszt&,! sam! kardyna),! w! chwili! swojej!
*mierci,!móg)!swobodnie!dysponowa6!dochodami!z!>0!
wsi! i! 3! trzech! miast.! Ten! wybitny! m&'! stanu! zmar)!
nagle! 1! kwietnia! 1455! r.! w! Sandomierzu,! po! czym!
>

! Jan! Ole*nicki! zw.! G)owacz! <1400–14>0=! marsza)ek! Królestwa!
Polskiego! oraz! ! kasztelan,! a! potem! wojewoda! sandomierski! –!
M.!Koczerska,!Jan Ole!nicki,![w:] PSB,!t.!23,!s.!7>4–7>>.!
7
! F.! Kiryk,! Spytek z Melsztyna, [w:] PSB,! t.! 20,! red.! E!
Roztworowski,! Wroc)aw–Warszawa–Kraków–Gda$sk! 1975,! s.!
415–417.!
;
!M.!Koczerska,!Zbigniew Ole!nicki w!ród ludzi i idei swojej epoki,
[w:]!Zbigniew Ole!nicki ksi"#$ Ko!cio%a i m"# stanu...,!s.!25.!

zosta)! pochowany! w! katedrze! na! Wawelu.! Jak! pisa)!
jego! wieloletni! sekretarz,! Jan! D)ugosz:! Straci%o
wówczas Królestwo Polski takiego biskupa, obro'c$,
opiekuna i ojca Ojczyzny, jakiego – jak przepowiadam
– nie wydadz" na nowo #adne wieki9.!
Jak! w! przypadku! ka'dego! wielkiego! m%'a! stanu!
osoba! Zbigniewa! Ole*nickiego! ju'! za! jego! 'ycia!
budzi)a! sprzeczne! emocje! i! oceny,! które! bynajmniej!
nie! wygas)y! po! jego! *mierci,! czego! przyk)adem! s&,!
pochodz&ce! z! XVI! w.,! Dialogi o Zbigniewie
Ole!nickim10.! Bez! wzgl%du! na! nasz&! ocen%! jego!
poczyna$! pozostaje! bezsprzecznym! faktem,! 'e! by)! on!
postaci&! wybitn&,! której! wp)ywy! wykracza)y! daleko!
poza!kwestie!czysto!ko*cielne.!

Pawe%!Lewandowski!
Historia!–!II!rok!studiów!II!stopnia!
!

!
!
!
!
!
Czy!wiesz,!*e…!w!przypadku!kiedy!ziemie!
nale'&ce!do!biskupów!graniczy)y!z!w)asno*ci&!
innej!osoby,!by)y!oznaczane!specjalnymi!
kamiennymi!s)upami?!Na!jednym!z!nich,!
znajduj&cym!si%!obecnie!we!wsi!Lipniki,!wyryto!
pastora)!biskupi.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
9

!Jan!D)ugosz,!ks.!12,!cz%*6!1,!s.!257.!
!!M.!Koczerska,!Zbigniew Ole!nicki...,!s.!11–12.!
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ustawa%a
w
zabiegach,
by
przez
wielk"
szczodrobliwo!& w ja%mu#nach i umartwienia
odpokutowa& za grzechy ich obojga15.!
!!!!Tak! wi%c! uzna6! mo'na,! i'! to! Bezprym! uda)! si%!!
w! podró'! do! Pereum! pod! Rawenn&,! gdzie! skupiona!
wokó)! *w.! Romualda! 'y)a! grupa! eremitów.! Chrobry,!
jak! wspomnia)! Thietmar,! odes)a)! jego! matk%! na!
W%gry.! Nie! znamy! powodów! jego! decyzji.! Nie! ulega!
jednak! w&tpliwo*ci,!i'! Bezprym! musia)!pozosta6!przy!
ojcu.! By)! on! pierworodnym! synem,! wi%c! jego!
odes)anie! wraz! z! rodzicielk&! by)oby! co! najmniej!
nierozs&dne.!Nie!mia)!bowiem!pewno*ci!Boles)aw,!czy!
jeszcze! b%dzie! mia)! potomka! p)ci! m%skiej.! Poza! tym,!
syn! na! obczy/nie! móg)! by6! zagro'eniem! w! walce!!
o! w)adz%! w! pa$stwie1>.! Wed)ug! ustale$,! zwi&zek!!
z!matk&!Bezpryma!mia)!przypada6!na!okres!9;5–9;717,!
b&d/! nawet! rok! d)u'ej1;,! a! sam! ksi&'e! urodzi6! si%!!
w! 9;>! b&d/! 9;7! roku.! Kolejna! 'ona,! Emnilda,! da)a!
Boles)awowi! pi%cioro! dzieci! <trzy! córki! i! dwóch!
synów=19,! w! tym! przysz)ego! w)adc%! polskiego,!
Mieszka! <ur.! 990! r.=.! Ten! zwi&zek! okaza)! si%! by6!
bardziej! trwa)ym,! funkcjonowa)! od! 9;;! do! *mierci!
Emnildy!<w!roku!101>!b&d/!1017=.!!!
!!!!Boles)aw! Chrobry! podj&)! decyzj%,! i'! na! swego!
nast%pc%! nama*ci! w)a*nie! Mieszka,! a! nie! swego!
pierworodnego.! Od! pocz&tku! bowiem! dba)! mi%dzy!
innymi! o! wykszta)cenie! i! jak! najlepszy! o'enek!
umi)owanego! syna.! Ten! za*! odp)aca)! si%! ojcu! pe)n&!
lojalno*ci&! <tak! jak! w! 1013! roku=20.! Bezprym,! cho6!
pierworodny,! zosta)! przez! ojca! usuni%ty! w! cie$,!
poprzez! oddalenie! go! z! ziem! polskich! do! Italii.!
Zaprawd%! dziwne! to! zachowanie! ojca! wobec!
pierwszego! m%skiego! potomka.! Nie! by)o! ono!
powszechne.!Mo'na!doszukiwa6!si%!tu!intryg! kolejnej!
z!wybranek!Chrobrego,!Emnildy,!chc&cej,!by!to!jej!syn!
zasiada)! na! ojcowskim! tronie.! Wykluczy6! takiego!
obrotu! sprawy! nie! mo'emy,! jednak! zupe)nie! inny!
obraz!ksi%'nej!przekazuje!nam!chocia'by!Thietmar21.!!
!!!!By6! mo'e! u! Bezpryma! objawi)y! si%! jakie*! cechy,!
które! przez! ojca! zosta)y! uznane! jako! niepozwalaj&ce!
obj&6! pierworodnemu! schedy! po! nim.! Poniek&d! mo'e!
w)a*nie! te! cechy! objawi)y! si%! w! trakcie! pó/niejszych,!
krótkotrwa)ych,! rz&dów! Bezpryma! w! kraju,!
zako$czonych! zamordowaniem! go! przez! swoich!
poddanych.!Nie!jeste*my!dzi*!w!stanie!okre*li6!jednak!
czy!by)y!one!wrodzone!czy!nabyte22.!!

HISTORIA!
"REDNIOWIECZNA!POLSKI!
!
Który!z!synów!Boles%awa!
Chrobrego!przekaza%!w!darze!
konia!'w.!Romualdowi?!
Próba!odpowiedzi!
!
!!!!Oko)o! roku! 1040! spisany! zosta)! przez! *wi%tego!
Piotra! Damiani! 'ywot! *wi%tego! Romualda.! W*ród!
wielu! zawartych! tam! informacji,! jedna! z! nich! zwraca!
nasz&!szczególn&!uwag%.!Jest!ni&!ta,!mówi&ca!o!tym,!i'!
syn! króla! s)owia$skiego! Boles)awa! podarowa)!
*wi%temu!Romualdowi!w!darze!konia!i!zosta)!przyj%ty!
do!wspólnoty!klasztornej.!Autor!wspomnianego!dzie)a!
nie! zanotowa)! jednak! imienia! rzeczonego! ksi%cia,!
umiejscowi)! jedynie! to! wydarzenie! w! czasach!
panowania!cesarza!Ottona!III11.!!
!!!!Ksi&'%! ten! najcz%*ciej! identyfikowany! jest!!
z! pierworodnym! synem! Boles)awa! Chrobrego,!
Bezprymem12.! Pojawi)! si%! co! prawda! pogl&d,! i'! móg)!
to! by6! ca)kowicie! nieznany! nam! syn! pierwszego!
koronowanego! Piasta! z! ma)'e$stwa! z! córk&!
margrabiego!
Rykdaga13,!
jednak!!
w! dzisiejszej! historiografii! jest! on! raczej! odrzucany14.!
Sk)ania! do! tego! chocia'by! fakt,! i'! Thietmar,! do*6!
dobrze! znaj&cy! i! opisuj&cy! stosunki! rodzinne!
Boles)awa! Chrobrego,! nie! wspomina,! aby! mia)! on!
jakiekolwiek! potomstwo! z! pierwszego,! krótko!
trwaj&cego,! ma)'e$stwa.! Nie! mo'na! co! prawda!
wysnuwa6!z!jego!milczenia!daleko!id&cych!wniosków,!
jednak! ju'! w! stosunku! do! drugiego! o'enku! naszego!
w)adcy! wskaza)! jednoznacznie,! i'! z! tego! zwi&zku!
narodzi)! si%! syn,! nazwany! imieniem! Bezprym.!
Zapewne! pierwsza! z! partnerek! Boles)awa! by)a! mu!
bardziej!znana,!ni'!W%gierka,!bowiem!zna)!i!zapisa)!jej!
filiacj%.! Oto! co! mówi! na! ten! temat! sam! kronikarz:!
Po!lubi% cór$ margrabiego Rykdaga, któr" nast$pnie
odprawi%. Z kolei poj"% za #on$ W$gierk$, z któr" mia%
syna Bezpryma, lecz i t$ równie# przep$dzi%. Trzeci"
(#on") by%a Emnilda, córa czcigodnego ksi$cia
Dobromira, która – Chrystusowi wierna – niestateczny
umys% swego m$#a ku dobremu zawsze kierowa%a i nie
11

!S.!Syty,!Mieszko II czy Bezprym mnichem u !w. Romualda?, [w:]!
Nihil superfluum esse. Prace z dziejów !redniowiecza ofiarowane
Profesor Jadwidze Krzy#aniakowej,! red.! J.! Strzelczyk,! J.! Dobosz,!
Pozna$!2000,!s.!101.!

15

!Kronika Thietmara,!t)umaczenie,!wst%p!i!przypisy!M.Z.!Jedlicki,!
Kraków!2012,!ks.!IV,!rozdz.!5;,!s.!;4.!
1>
!S.!Syty,!op. cit., s.!104–105.!
17
!O.!Balzer,!op. cit.,!s.!>2.!!
1;
!J.!Strzelczyk,!Boles%aw Chrobry,!Pozna$!2003,!s.!24>.!
19
!Ibidem,!s.!247–249.!
20
Ibidem,!s.!251.!!
21
!Ibidem.!!
22
!Ibidem.!!

12

!Przyk)adowo!K.!Jasi$ski,!Rodowód pierwszych Piastów,!Pozna$!
2004,!s.!107.!!
13
!O.!Balzer,!Genealogia Piastów,!Kraków!1;95,!s.!>1–>2.!
14
!K.!Jasi$ski, op. cit!,!s.!105–10>.!
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!!!!Istnieje!jednak!i!inna!hipoteza,!wskazuj&ca!na!osob%!
Mieszka,!jako!wzmiankowanego!syna!króla!Boles)awa!
s)owia$skiego.!
Wed)ug!
/róde)!
<Roczniki
Hildesheimskie)! Bezprym! mia)! by6! gwa)towny!!
i! okrutny.! D)ugie! <wg! du'ej! cz%*ci! historyków23! mia)!
znajdowa6! si%! w*ród! mnichów! przynajmniej! do!
*mierci! Chrobrego! w! 1025! roku=! przebywanie!!
w! wspólnocie,! w! której! znajdowa)! si%! *w.! Romuald!
czy!te'!inni!mnisi,!niemal!na!pewno!powinno!zmieni6!
osobowo*6! syna! Boles)awa! i! W%gierki.! Brak! takowej!
zmiany! mo'e! przeczy6! przebywaniu! ! ksi%cia! w! takim!
otoczeniu24.!
!!!!Oczywi*cie! bior&c! pod! uwag%,! i'! to! w)a*nie!
Mieszko! mia)by! by6! towarzyszem! *w.! Romualda!!
i! darowa6! mu! konia,! trzeba! na! pocz&tku! zrobi6!
zastrze'enie,! i'! jego! pobyt! tam! musia)by! by6!
krótkotrwa)y,! bowiem! sta)oby! to! w! sprzeczno*ci!!
z!ustanowieniem!go!spadkobierc&!Boles)awa25.!!
!!!!Thietmar! wspomina,! i'! po! zje/dzie! gnie/nie$skim!
Chrobry!odprowadza)!Ottona!III!do!Magdeburga.!Inne!
/ród)a!przed)u'aj&!t%!podró'!do! Akwizgranu.!Tam!te'!
Boles)aw!mia)!by6!obecny!przy!otwarciu!grobu!Karola!
Wielkiego.! W! swych! przekazach! jednak! najbardziej!
wiarygodny! jest! Thietmar,! jednak'e! jak! wida6!
pami%tano! o! obecno*ci! jakiego*! polskiego! ksi%cia!!
u!boku!Ottona.!Nie!by)!to!raczej!Boles)aw!Chrobry,!ale!
jego! syn! Mieszko2>.! Na! m)odym! cz)owieku! owo!
wydarzenie! zapewne! wywar)o! spore! wra'enie,! gdy'!
swemu!synowi!da)!na!imi%!Karol,!które!mia)o!by6!jego!
imieniem! zakonnym.! Wspomnie6! nale'y,! i'! matka!
Kazimierza! Karola,! Rycheza,! by)a! po! k&dzieli!
spokrewniona! z! Karolem! Wielkim.! Sytuacja! taka!
sprawia)a,! i'! na! polskim! dworze! rozwija)! si%! kult!
Karola,!który!zosta)!zapocz&tkowany!przez!Ottona!III.!
Zwolennicy! tej! hipotezy! zaznaczaj&,! i'! trudno,! a'eby!
Kazimierz! obiera)! sobie! imi%! królewskie! <od! imienia!
Karola! bowiem! wzi&)! swój! pocz&tek! wyraz! król=,!
zanim! jeszcze! kult! ten! si%! usankcjonowa),! bowiem!
kanonizacja! najwi%kszego! z! Karolingów! nast&pi)a!!
w!11>4!roku27.!!
!!!!A! zatem! po! zako$czeniu! zjazdu! gnie/nie$skiego!
Mieszko!towarzyszy)by!Ottonowi,!z!którym!pod&'y)by!
do! Akwizgranu,! a! potem! wraz! z! cesarzem! do! W)och.!
Tam! poselstwo! polskie! zabiega6! by! mia)o!!
o! zatwierdzenie! postanowie$! zjazdowych! u! papie'a!
Sylwestra!II.!!
!!!!Piotr!Damiani!wspomina!o!tym!i'!Niemcy,!zapewne!
z! orszaku! Ottona,! licznie! wst%powali! do! wspólnoty!
eremickiej.! W! Pereum! cz%stym! go*ciem! by)! równie'!
sam! cesarz,! który! snu)! plany! misyjne! w*ród! S)owian.!
Niewykluczone,! i'! wtedy! w! tej! wspólnocie! osiad)!
Mieszko,! którego! ojciec! wys)a),! aby! pozyska)!
23

!Np.:!K.!Jasi$ski,!op. cit.,!s.!107.!!
!S.!Syty,!op. cit., s.!105.!
25
!Ibidem,!s.!10>.!
2>
!Ibidem,!s.!107.!!
27
!Ibidem.!!

mnichów! do! pracy! misyjnej.! Nie! musia)! on! wtedy!
sk)ada6! *lubów! zakonnych,! cho6! mo'liwe,! i'! nosi)!!
w!Pereum!habit2;.!!!
!!!!Nie! musia)! wi%c! Mieszko! zostawa6! mnichem,!
jednak!przebywanie!przez!d)u'szy!czas!we!wspólnocie!
poskutkowa)o! zdobyciem! wykszta)cenia.!Jak!na!czasy!
w! których! 'y),! Mieszko! by)! osob&! bardzo!
wykszta)con&,!zna)!bowiem!)acin%!i!grek%.!Znajomo*6!
tych'e! móg)!posi&*6! we!W)oszech,! gdzie!s&siadowa)y!
ze!sob&!zgromadzenia! mnichów! )aci$skich! i! greckich,!!
a! i! zdarza)y! si%! zgromadzenia! mieszane.! Nauka! nie!
równa)a! si%! jednak! karierze! duchownej.! W)asne!
do*wiadczenia! 'yciowe! móg)! Mieszko! powieli6!!
u!syna,!którego!odda)!na!nauk%!w!wieku!dziesi%ciu!lat.!
Syn!Emnildy!móg)!wróci6!do!Polski!w!momencie,!gdy!
Otton! III! przygotowywa)! si%! do! ostatecznego! starcia!!
z! Rzymianami.! W! tym! samym! momencie! ch%tni!
eremici,! którzy! mieliby! pracowa6! w! Polsce! podj%li!
marsz! przez! Alpy! do! Polski.! Sam! Mieszko! by)! za!
m)ody!by!stawa6!wspólnie!z!Ottonem,!wróci)!wi%c!do!
ojcowizny!razem!z!eremitami,!którzy!dzia)ali!potem!na!
pograniczu!Polski!i!S)owia$szczyzny!Po)abskiej29.!!
!!!!Powy'sza! hipoteza,! co! prawda! ciekawa,! wydaje! mi!
si%! niezbyt! trafna.! Nie! t)umaczy! bowiem,! dlaczego!
Bezprym! po! *mierci! ojca! z! tak&! zajad)o*ci&! walczy)!!
o! tron,! sprzymierzy)! si%! nawet! w! tym! celu! ze! swym!
przyrodnim! bratem! Ottonem,! czy! te'! z! cesarzem!
Konradem! II! i! Jaros)awem! M&drym,! a! po! zdobyciu!
w)adzy!odes)a)!insygnia!i!walczy)!z!duchowie$stwem,!
które! w! cz%*ci! zawdzi%cza)o! swe! stanowiska!
Mieszkowi! II.! By6! mo'e! by)a! to! po! cz%*ci! zemsta! za!
potraktowanie!jego,!Bezpryma,!jako!niegodnego!tronu,!
a!wywy'szenie!Mieszka?!!
!!!!Dlatego! z! du'&,! cho6! nie! ca)&! pewno*ci&,! mo'na!
stwierdzi6,! i'! wzmiankowanym! u! Piotra! Damiani!
synem! króla! s)owia$skiego! Boles)awa! by)! w)a*nie!
Bezprym!Boles)awowic.!!

!
Marek!Stefa-ski,!!
Rok!I!studiów!II!stopnia,!historia.!
!

!
!
!
!
!
!

24

2;

Ibidem,!s.!10;.!!
!Ibidem,!s.!10;–109.!!
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Stycze!/luty 2014
wojska.!
Manuel!
by)!
rad!!
z! tak! hojnych! obietnic,! jednak'e! prawdziw&!!
i! najwi%ksz&! pomoc! spodziewa)! si%! uzyska6! we!
Francji.!To!w!Pary'u,!do!którego!przyby)!na!pocz&tku!
czerwca! 1400! roku,! sp%dzi)! najwi%cej! czasu! i! to!
stamt&d! rozsy)a)! listy! do! innych! monarchów.! Gdy!
zbli'a)!si%! do!Pary'a!na!jego!powitanie! wyjecha)!sam!
król! Karol! VI33.! Cesarz! zosta)! przywitany! z! wielk&!
czci&! i! honorami34,! a! Francuzi! byli! rzekomo! ol*nieni!
dostojno*ci&! i! sprawno*ci&! fizyczn&! 50-letniego!
Paleologa.! W! stolicy! królestwa! Manuel! uzyska)!
obietnic%!
wys)ania!
1200!
'o)nierzy!
do!
Konstantynopola,! op)aconych! na! rok! z! góry.!
Zadowolenie!i!ufno*6!w!realizacj%!wszystkich!obietnic!
mo'emy! odnale/6! w! listach! jakie! s)a)! do! swych!
przyjació)!w!cesarstwie!jak!i!poza!nim35.!
!
Manuel! nie! poprzesta)! jednak! na! tym.! Jak!
wspomnia)em! ju'! wcze*niej,! s)a)! on! listy!!
i!podarki!do!innych!chrze*cija$skich!w)adców.!W*ród!
adresatów! byli! królowie! Aragonii,! Kastylii,! Nawarry,!!
a! nawet! Danii.! Nie! ustawa)! on! jednak! w! swych!
wysi)kach! i! 21! grudnia! 1400! roku,! po! d)ugich!
staraniach,! wjecha)! triumfalnie! do! Londynu.! Henryk!
IV! przyj&)! go! ze! wszystkimi! honorami! nale'nymi! tak!
zacnemu! go*ciowi.! Interesuj&c&! relacj&! z! tej! wizyty!
s)u'&! nam! zarówno! sam! Paleolog! jak! i! Adam! z! Usk,!
dworzanin! króla! Henryka.! Lament! kronikarza! nad!
niedol&!cesarstwa!jest!niezwykle!przejmuj&cy!i!trafny:!
Rozwa#a%em w duszy bolesny fakt, #e ten wielki w%adca
chrze!cija'ski z dalekiego Wschodu, na skutek
niebezpiecze'stw czyhaj"cych ze strony niewiernych,
zmuszony zosta% odwiedzi& na Zachodzie odleg%e wyspy
aby tu prosi& o pomoc. Mój Bo#e* Gdzie# jeste!,
o chwa%o Rzymu?3>.! W! Londynie! Manuel! zabawi)! a'!
do! lutego! 1401! roku.! Po! powrocie! do! Pary'a! cesarz!
skre*li)! równie'! list! do! Benedykta! XIII,! papie'a!
rezyduj&cego! w! Awinionie.! On! równie'! obieca)!
Paleologowi! wsparcie! oraz! udzielenie! odpustu!
wszystkim,!którzy!udaliby!si%!na!Wschód,!by!walczy6!!
z!Turkami.!!
!
Wszystkie! te! obietnice! przepe)nia)y! Manuela,!
na! zmian%,! smutkiem! i! rado*ci&.! Pisa),! 'e! obawia! si%!!
o!realizacj%! obietnic37.!Po!chwili! jednak,! jakby! karc&c!
sam! siebie,! zbiera)! si%! do! dalszej! pracy! na! rzecz!
Konstantynopola.!Czego!jednak!nie!uda)o!si%!osi&gn&6!
Manuelowi! zabiegami! dyplomatycznymi! przez! kilka!

HISTORIA!POWSZECHNA!
"REDNIOWIECZA!
!

Manuela!II!Paleologa!podró*!na!
Zachód!
!
Czasy! w)adców! bizanty$skich! z! dynastii!
Paleologów! to! okres! schy)ku! niegdy*! pot%'nego!
Cesarstwa.! Mimo! tego,! nie! jest! to! nudny! okres!!
w! historii! Bizancjum:! spo*ród! interesuj&cych! zdarze$!
warto! wspomnie6! wywo)anie! powstania! na! Sycylii30,!
*ci&gni%cie! Kompani! Katalo$skiej,! wojny! domowe,!
próby! unii! ko*cielnych.! Jednym! z! ciekawszych,!!
a! niewymienionych! przeze! mnie! powy'ej,! wydarze$!
by)a! wyprawa! cesarza! Manuela! II! Paleologa! <1391–
1425=! na! Zachód.! Czego! on! tam! szuka)?! Oczywi*cie!
pomocy! przeciwko! Turkom.! Po! pora'ce! poniesionej!
przez! wojska! krzy'owe! pod! Nikopolis31! i! ucieczce!
króla! W%gier,! a! pó/niejszego! cesarza,! Zygmunta!
Luksemburskiego,! sta)o! si%! jasne,! 'e! Konstantynopol!
mo'e! si%! nie! utrzyma6.! Wybawcy! nie! by)o! sk&d!
oczekiwa6! –! tak! si%! przynajmniej! wydawa)o.! Nikt!
jeszcze! nie! wiedzia),! 'e! powoli! nadci&ga)! on! ze!
Wschodu.!Manuel,!namawiany!przez!Jeana!le!Maingre!
zwanego! Boucicaut! do! wyruszenia! w! podró'!!
i! osobistego! zaniesienia! pro*by! o! pomoc,! odwióz)!
najpierw!swoj&!rodzin%! w!bezpieczne! miejsce,! w)adz%!
w! Konstantynopolu! pozostawiaj&c! w! r%kach! swojego!
bratanka,! Jana! VII.! Czy! czyni&c! to! liczy)! si%!!
z! ewentualno*ci&,! 'e! mo'e! nie! b%dzie! ju'! do! czego!
wraca6?!!
!
Cesarz! wyruszy)! w! swoj&! podró'! w! grudniu!
1399! roku.! Najpierw! zawita)! do! Wenecji,! gdzie!
otrzyma)! 200! dukatów! jako! wspomo'enie! na! dalsz&!
podró'.! Sapientes32 obiecali! równie'! dalsz&! pomoc!!
w! walce! z! Turkami.! Nast%pnie! basileus uda)! si%! do!
Padwy,! Vincenzy! i! Pawii,! by! dotrze6! do! Mediolanu,!
ówcze*nie! w)adanego! przez! Gain! Galeazzo!
Viscontiego.! We! wszystkich! miejscach! bizanty$ski!
w)adca! witany! by)! z! wielkimi! honorami,! tak! te'! by)o!!
i! w! Mediolanie.! Visconti! obieca)! wiele:! pomoc!
finansow&!i!wsparcie!militarne!na!czele!którego!stanie!
on!sam,! o! ile!inni! w)adcy! chrze*cija$scy! wy*l&!swoje!

33

! Karol! VI! z! dynastii! Walezjuszy,! król! Francji! w! latach! 13;0–
1422.!
34
! J.W.! Barker,! Manuel II Palaeologus (1391-1425): A study in
Late Byzantine Statesmanship, New!Jersey!19>9,!s.!174.
35
! Zob.! G.T.! Dennis,! The Letters of Manuel II Palaeologus,
Waszyngton!2000.!
3>
! Cyt.! za! M.B.! Leszka,! Manuel II, [w:]! Dynastie +wiata.
Paleologowie. Biografie. Fakty. Drzewa genealogiczne,
Warszawa!2011,!s.!39.!
37
!G.T.!Dennis,!op. cit., s.!104.!

30

!Tzw.!Nieszpory!Sycylijskie.!Powstanie!wybuch)o!w!12;2!roku,!a!
udzia)! w!nim! bra)y! wojska! m.in.! królestwa! Francji! i!Aragonii.!
Zob.! S.! Runciman,! Nieszpory Sycylijskie: dzieje !wiata
!ródziemnomorskiego w drugiej po%owie XIII wieku, t)um.! .!
Modelski,!O.!Tyci$ski, Katowice!1997.!!
31
!25!lub!2;!wrze*nia!139>!roku.!Zob.!D.!Nicolle,!Nicopolis 1396,
Oxford!1999.!
32
!Rada!tzw.!„m&drych!m%'ów”!ustanowiona!w!XII!wieku.!By)!to!
organ!zarz&dzaj&cy!republik&.!!
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lat! swojego! pobytu! na! Zachodzie,! dokona)! Timur!
Chromy! w! bitwie! pod! Ankar&! w! 1402! roku.! Pokona)!
on! Bajezyda! I! B)yskawic%! i! uwi%zi)! go.! W)adca!
osma$ski! zmar)! w! niewoli! w! roku! 1403.! Koniec!
blokady!Konstantynopola!oraz!chaos!i!wojny!domowe!
w! pa$stwie! tureckim! oddali)y! gro/b%! upadku! Miasta!
na! kilka! dekad.! Gdyby! nie! wojska! wielkiego!
Czagataja,!mo'e!to!nie!29!maja!1453!roku!zdobyto!by!
stolic%! Bizancjum?! Warto! nadmieni6,! i'! nie! by)! to!
jedynie! zbieg! okoliczno*ci! –! poselstwa! z! krajów!
Europy! Zachodniej! parokrotnie! odwiedzi)y! dwór!
Timura,! szukaj&c! u! niego! wsparcia! przeciwko!
Osmanom3;.!!
!
Podró'! Manuela! II! Paleologa! zako$czy)a! si%!
fiaskiem.!
Obiecani!
'o)nierze!
nie!
zostali!
wyekspediowani,! a! przekazane! fundusze! by)y! jedynie!
kropl&! w! morzu! potrzeb.! Manuel! powróci)! z! niczym.!
Jak'e! go! jednak! witano(! Có'! obiecywano(! Wspólne!
nabo'e$stwa! w! Pary'u! z! Karolem! VI,! Bo'e!
Narodzenie! w! Londynie! z! Henrykiem! IV,!!
w!Mediolanie!i!Wenecji! wiwaty!i!ucztowanie...!a'!si%!
nie!chcia)o!wraca6.!!

Marcin!M+cina,!!
Historia,!rok!II!studiów!II!stopnia.!

!
!
!
!
Czy!wiesz,!*e…!ikona!w!prawos)awiu!to!du'o!
wi%cej!ni'!tylko!obraz?!
Powstawa)a!w!zgodzie!ze!*cis)ymi!przepisami,!
zawiera)a!bowiem!dok)adne!tre*ci!teologiczne.!
Wygl&d,!ustawienie!osób,!kolory!musia)y!by6!
zgodne!z!tradycj&.!Nie!bez!powodu!o!procesie!
tworzenia!ikony!mówi!si%,!'e!jest!„pisana”,!gdy'!
wi%cej!ma!wspólnego!z!traktatem!teologicznym!
ni'!wizj&!malarza.!

!
!
!

!
!

MISZMASZ!HISTORYCZNY!
Artyku%y z innych epok.

!

Mi%e!z%ego!pocz$tki,!czyli!dzieje!
jednego!triumwira!
!
W! >0! r.39! dosz)o! do! wydarzenia,! które!
zawa'y)o! na! pó/niejszych! losach! republiki! rzymskiej.!
Marek! Licyniusz! Krassus,! Gnejusz! Pompejusz! Wielki!
oraz! Gajusz! Juliusz! Cezar! zawarli! nieformalne!
porozumienie,!
nazwane!
pó/niej!
pierwszym!
triumwiratem.!Pieni&dze!Krassusa,!wojsko!Pompejusza!
i! popularno*6! Cezara! mia)y! zepchn&6! w! cie$!
dotychczas! rz&dz&c&! Rzymem! arystokracj%! senatorsk&!
i! wynie*6! trzech! „dynastów”40! na! szczyty! w)adzy.!
Cezar,! jako! ten,! który! ostatecznie! zagarn&)! pe)ni%!
w)adzy!dla!siebie,!jest!znany!niemal!przez!!wszystkich!
–! trafi)! nawet! do! kultury! popularnej,! cho6! pewnie! nie!
by)by! zadowolony,! 'e! tak! cz%sto! dostaje! ci%gi! od!
mieszka$ców! ma)ej! wioski! galijskiej.! Pompejusza!
historia! te'! zapami%ta)a,! cho6! w! sposób! do*6!
ironiczny,! jako! tego,! który! zosta)! pokonany! przez!
Cezara.! Najmniej! uwagi! natomiast! po*wi%ca!
potomno*6!postaci! Krassusa!i!to! niedopatrzenie! warto!
nadrobi6.!
Marek! Licyniusz! Krassus! zwany! Dives!
<Bogaty=! urodzi)! si%! w! 114! r.! w! starej! rodzinie!
rzymskiej,! korzeniami! si%gaj&cej! czasów! wczesnej!
republiki.! Przydomek! zyska)! dzi%ki! niewyobra'alnym!
wr%cz! bogactwom,! jakich! dorobi)! si%! w! sposób! ma)o!
chwalebny! i! budz&cy! w*ród! jego! wspó)obywateli!
mieszane! uczucia! <w! o! wiele! wi%kszym! stopniu! ni'!
w*ród! wspó)czesnych! budzi! prywatyzacja=.! M)odo*6!
Krassusa! przypad)a! mianowicie! na! czasy! dyktatury!
Sulli,!który! do!historii! –!nieco! nies)usznie!–!przeszed)!
jako! uosobienie! okrutnych! ! ! ! rz&dów41.! Przeciwnicy!
Sulli! umieszczani! byli! jako! wrogowie! pa$stwa! na!
listach! proskrypcyjnych,! co! oznacza)o! wyrok! *mierci!
oraz! konfiskat%! maj&tku.! Maj&tki! sprzedawano! za!
bezcen! zwolennikom! re'imu,! którzy! w! ten! sposób!
dochodzili!do!wielkich!fortun!–!mi%dzy!wzbogaconymi!
!
widzimy!te'!naszego!Marka!Licyniusza.!Mia)!przy!tym!
smyka)k%! do! interesów.! Za! w)asne! pieni&dze!
39

!Wszystkie!daty!odnosz&!si%!do!okresu!przed!nasz&!er&.!
! Tak! triumwirów! nazywa)! Cyceron.! Warron! z! kolei! u'ywa)!
okre*lenia!„potwór!trzyg)owy”.!!
41
!B.J.!Ko)oczek,!Lucjusz Korneliusz Sulla – wskrzesiciel republiki
czy krwawy tyran,! [w:]! Cz%owiek w antycznym !wiecie,! red.! S.!
Sprawski,!Kraków!2012,!passim.!
40

3;

!Zob.!Ruy!González!de!Clavijo,!Narrative of the Embassy of Ruy
González de Clavijo to the court of Timour, at Samarcanda,
A.D. 1403–6, New!York,!2009.!
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zosta)y! pokonane,! Spartakus! zgin&),! a! przy! via Appia!
pomi%dzy! Kapu&! a! Rzymem! ustawiono! krzy'e!!
z! przybitymi! do$! niewolnikami.! Poniewa'! w! poj%ciu!
Rzymian! zwyci%stwo! w! „wojnie! niewolniczej”! nie!
by)o!godne!uhonorowania!tryumfem,!Marek!Licyniusz!
odby)! ovatio45,! a! zwyci%stwo! utorowa)o! mu! drog%! do!
konsulatu!na!rok!nast%pny.
Sukces!polityczny!w!Rzymie!schy)ku!republiki!
zale'a)! od! wielu! czynników,! z! których! wi%kszo*6!
sprzyja)a! Krassusowi.! Jako! wierzyciel! wi%kszo*ci!
polityków! rzymskich! nie! mia)! sobie! równych!!
w! kwestii! wp)ywu! na! rz&dz&cych.! By)! tak'e!
utalentowanym!
mówc&!
oraz!
cz)owiekiem!
przyst%pnym,!potrafi&cym! zjedna6!sobie!przychylno*6!
ludu46.! Jednego! mu! wszak'e! brakowa)o! –! sukcesów!
militarnych! <st)umienie! buntu! niewolników! nie! by)o!
!w! oczach! Rzymian! wystarczaj&cym! powodem! do!
chluby=.! W! tej! dziedzinie! zawsze! ust%powa)!
Pompejuszowi!Wielkiemu,!z!którym!przeto!wi&za)a!go!
ostra! rywalizacja.! Zwa*nionych! polityków! pogodzi)!
dopiero! Cezar! i! g)ównie! dzi%ki! jego! zabiegom! dosz)o!
do! zawarcia! pierwszego! triumwiratu.! Dzi%ki! temu!
taktycznemu!sojuszowi,!Krassus!zdoby)!drugi!konsulat!
w! 55! r.,! a! potem! otrzyma)! namiestnictwo! Syrii! na!
okres!5!lat.!
Traktuj&c! namiestnictwo! jako! odskoczni%,!
chcia)! Krassus! powtórzy6! sukces! Cezara! z! podbojem!
Galii!oraz!dorówna6!s)awie!wojennej!Pompejusza,!st&d!
jego! decyzja! by! wyruszy6! przeciwko! Partom.!
Staro'ytni! pisarze! szeroko! rozpisuj&! si%! na! temat!
znaków! z)owró'bnych,! jakie! mia)y! towarzyszy6!
wyprawie47.! Nie! zra'ony! tym! Krassus,! odnosz&c!
pocz&tkowo! sukcesy! i! zajmuj&c! miasta! pograniczne,!
wchodzi)! coraz! g)%biej! na! terytorium! wroga.! Armi&!
partyjsk&,! z)o'on&! w! znacznej! mierze! z! mobilnych!
)uczników! konnych,! dowodzi)! partyjski! arystokrata!
Surena.! Wci&gn&)! on! wojsko! rzymskie! w! pu)apk%,!
otoczy)! i! z! bezpiecznej! odleg)o*ci! nakaza)! razi6!
strza)ami.!Sytuacja!by)a!krytyczna!–!Rzymian!odci%to,!
z)y!klimat!dawa)!si%!we!znaki,!morale!s)ab)o.!W!walce!
poleg)! syn! Krassusa.! W! tej! sytuacji! wódz! rzymski!

sformowa)!z!niewolników!oddzia)!stra'y!po'arnej,!ale!
myli!si%!ten!kto!s&dzi,!'e!uczyni)!to!pro publico bono.!
Gdy! bowiem! w! ówczesnym! Rzymie,! w! znacznej!
mierze! wci&'! drewnianym! i! pozbawionym!
odpowiednich! s)u'b! publicznych,! wybucha)! po'ar,!
Krassus! zjawia)! si%! na! miejscu! ze! swoim! oddzia)em,!
wykupywa)! p)on&cy! budynek! i! okoliczne! parcele! za!
nisk&! cen%! i! dopiero! przyst%powa)! do! akcji42.! Oprócz!
tego!para)!si%!lichw&,!podobno!po)owa!senatorów!by)a!
u! niego! zad)u'ona.! W! rezultacie! nazwisko! Krassusa!
sta)o!si%!przys)owiowe! na!okre*lenie!bogacza,!on!sam!
za*! mia)! mawia6,! 'e! prawdziwie! bogatym! jest! tylko!
ten,! kogo! sta6! na! wystawienie! i! utrzymanie! w)asnego!
legionu.!!
Ju'! wkrótce! mia)! okazj%! da6! pokaz! tego!
bogactwa,! jednocze*nie! zwi%kszaj&c! swoje! znaczenie!
polityczne.!Oto!bowiem! w!roku!73! w!Kapui,!s)yn&cej!
ze! szkó)! gladiatorskich,! wybuch)! ma)o! znacz&cy! na!
pozór! bunt! niewolników.! Nie! uda)o! si%! go! st)umi6!!
w! zarodku,! a! powsta$cy! umocnili! si%! na! zboczu!
Wezuwiusza,! gdzie! do)&czyli! do! nich! zbiegli!
niewolnicy! i! zubo'ali! ch)opi.! Zostali! tam! wkrótce!
otoczeni!przez! wojska!propretora!Klaudiusza!Glabera,!
lecz! dzi%ki! fortelowi! Spartakusa,! wodza! powsta$ców,!
nie! tylko! uda)o! si%! gladiatorom! wymkn&6! z! pu)apki,!
ale! i! znie*6! wojska! rzymskie.! Klaudiusz! Glaber!!
w! nies)awie! salwowa)! si%! ucieczk&,! lokalny! bunt!
zagrozi)! ca)emu! bogatemu! regionowi! Kampanii,!!
a! nawet! samej! stolicy43.! Morale! wojsk! by)o! niskie,!
Spartakus! pustoszy)! Itali%,! a! g)ówne! si)y! Rzymian!
pozostawa)y!zaanga'owane!w!wojny!poza!pó)wyspem.!
W! tej! gro/nej! sytuacji! senat! powierzy)! dowództwo!!
w! „wojnie! niewolniczej”! Krassusowi,! który! kosztem!
w)asnym! sformowa)! 10! legionów! oraz! przywróci)!
dyscyplin%! w*ród! 'o)nierzy,! stosuj&c! dawn&! rzymsk&!
kar%,! podówczas! ju'! zapomnian&,! decymacji44.!
Polega)a!ona!na!wyznaczeniu!losem!spo*ród!'o)nierzy!
co! dziesi&tego,! na! którym! bez! wzgl%du!!
na! dotychczasowe! zas)ugi! wykonywano! kar%! *mierci,!
cz%sto!w!formie!zat)uczenia!pa)kami!przez!towarzyszy!
broni.! Krassus! nie! sprawi)! tym,! 'e! jego! 'o)nierze!
przestali! si%! obawia6! Spartakusa! –! za! to! bardziej! bali!
si%! jego! samego! i! skutków! ucieczki! z! pola! walki.!
Ostatecznie,! w! roku! 71! w! Apulii! si)y! powsta$ców!

45

! Nagroda! za! zwyci%stwa! niewystarczaj&ce! do! odbycia! tryumfu.!
Wódz! odbywaj&cy! owacj%! przechodzi)! przez! miasto! pieszo! z!
wie$cem! mirtowym! na! g)owie! i! sk)ada)! bogom! ofiar%! z! owcy!
<ovis=,!z!czego!niektórzy!wywodz&!nazw%!uroczysto*ci.!
4>
!Plutarch!z!Cheronei,!op. cit.,!252–253.!
47
! Plutarch! z! Cheronei,! op.cit,! s.! 2>7–2>;,! 271Q! Kasjusz! Dion!
Kokcejanus,! Historia rzymska,! t)um.! W)adys)aw! Madyda! ,!
Wroc)aw!2005,!s.!315–317.!

42

! Plutarch! z! Cheronei,! /ywot Krassusa,! [w:]! Idem,! /ywoty
s%awnych m$#ów,!t)um.!M.!Bro'ek,!Wroc)aw!200>,!s.!247.!
43
!M.!Jaczynowska,!Historia staro#ytnego Rzymu,!Warszawa!19;>,!
s.!15>.!
44
!Plutarch!z!Cheronei,!op. cit.,!s.!25>.!
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Mediewista
zgodzi)! si%! podj&6! pertraktacje,! przyby)! wi%c!!
z! nieliczn&! *wit&! do! obozu! Sureny,! gdzie! zosta)!
zdradziecko! zaatakowany! i! –! nie! wiadomo,!czy!z!r%ki!
wroga,! czy! w)asnych! 'o)nierzy,! którzy! nie! chcieli!
odda6!wodza!w!r%ce!Partów!–!zabity48.!Odci%t&!g)ow%!
Marka! Licyniusza! nakaza)! Surena! odes)a6! królowi!
Partów! Horodesowi.! Powodowany! osobist&! ambicja!!
i!zawi*ci&!wobec!Pompejusza,!Krassus!zawsze!pragn&)!
odgrywa6! g)ówn&! rol%.! Je*li! jednak! wierzy6!
Plutarchowi,!*mier6!nie!przeszkodzi)a!mu!w!spe)nieniu!
tego! marzenia,! gdy'! g)owa! nieszcz%snego! bogacza!
zosta)a! wykorzystana! jako! rekwizyt! w! przedstawieniu!
na! dworze! partyjskim! „Bachantek”! Eurypidesa! –!!
w! kulminacyjnym! momencie! wrzucono! j&! na! scen%,!
jako! g)ow%! rozerwanego! przez! oszala)e! bachantki!
m)odzie$ca49.! To! po)&czenie! czarnego! humoru,!
okrucie$stwa!i!ironii!losu!pokazuje!jasno,!'e!marzenia!
bywaj&!niebezpieczne.!

Marcin!Wilczy-ski!
V!rok,!prawo!
!
!

!
!
!
Czy!wiesz,!*e…!w!*redniowieczu,!przed!
zawarciem!*lubu!nale'a)o!ustali6!stopie$!
pokrewie$stwa!i!powinowactwa!mi%dzy!
narzeczonymi?!
Zbyt!bliski!zwi&zek!móg)!przeszkodzi6!!
w!zawarciu!ma)'e$stwa.!Do!ustalenia!go!u'ywano!
specjalnych!tablic,!które!mia)y!u)atwi6!takie!
badania.!

!
!
!
!
!
!
!
4;

!Kasjusz!Dion!Kokcejanus,!op. cit.,!s.!321–322.!
!Plutarch!z!Cheronei,!op. cit.,!s.!2;4–2;5.!
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Zmiany!stanu!ludno'ci!getta!
%ódzkiego!w!okresie!jego!likwidacji!
w!'wietle Kroniki getta !ódzkiego
!
!
!
Statystyka!
i!
demografia!
historyczna!
wspó)tworz&! zespó)! nauk! pomocniczych! historii,! bez!
których! odtwarzanie! procesu! dziejowego! by)oby!!
z! pewno*ci&! trudniejsze.! Dyscypliny! te! przybli'aj&!
szeroko! poj%te! struktury,! kszta)t! oraz! skal%! zjawisk,!
jakie! mia)y! miejsce! w! przesz)o*ci.! Wnosz&! istotny!
wk)ad!w!badania!nad!dynamik&!zmian!stanów!ludno*ci!
w! konkretnej! czasoprzestrzeni.! Warto*6! statystyki!
nale'y!podkre*li6!równie'!w!kontek*cie!podejmowania!
bada$!nad!liczbami!ofiar!zbrodni!przeciwko!ludzko*ci,!
w! tym! Holocaustu.! Jednak'e! niesie! to! za! sob&! pewne!
trudno*ci.! Coraz! cz%*ciej! obserwuje! si%,! i'! w! pami%ci!
historycznej! zanika! *wiadomo*6! skali! zbrodni,! któr&!
przybli'aj&! liczby.! Opieranie! wiedzy! jedynie! na!
danych! liczbowych! powoduje! ryzyko! zaniedbania!
pog)%bionej! refleksji! nad! przesz)o*ci&.! Cz%sto!
zapomina! si%,! i'! w*ród! >! milionów! ofiar! Holocaustu!
kryje! si%! >! milionów! odr%bnych,! wyj&tkowych,!
dramatycznych,! osobistych! i! wzruszaj&cych! historii!
jednostek! ludzkich.! Liczba! ta! jest! zatrwa'aj&ca,! cho6!
ludzka!empatia!nie!jest!w!stanie!poj&6!jej!dramaturgii.!
Dlatego! w! ostatnim! czasie! w! badaniach! nad! Zag)ad&
mo'na! dostrzec! ogóln&! tendencj%! polegaj&c&! na!
indywidualizacji.!Odtwarzanie!historii!poszczególnych!
osób! ma! na! celu! uwra'liwienie! odbiorcy! na! losy!
jednostki,! a! przez! to! wszystkich! ofiar! Holocaustu.!To!!
z! kolei! ma! uczuli6! na! tragedie! wszystkich! zbrodni!
przeciwko! ludzko*ci.! Podobne! tendencje! mo'na!
zaobserwowa6!
w!
najnowszych!
projektach!
edukacyjnych! w! zakresie! nauczania! przedmiotów!
humanistycznych,! w! tym! historii.! Wymagaj&! one!
bowiem! od! nauczyciela! realizacji! okre*lonych! celów!
wychowawczych50.! Zasygnalizowane! trudno*ci! nie!
wykluczaj&! jednak! konieczno*ci! przedstawiania!
problematyki! Holocaustu! w! *wietle! bada$!
statystycznych.!Prezentuj&!one!bowiem!skal%!zjawiska,!
na! które! z)o'y)! si%! szereg! mniejszych! –! krajowych!!
50

! Spo*ród! stosunkowo! bogatej! oferty! warto! wymieni6! takie!
projekty! edukacyjne! jak:! Centropa,! Mi$dzynarodowa Szko%a
Letnia – Nauczanie o Holokau!cie <organizowanej! przez:!
Uniwersytet! Jagiello$ski,! The! Illinois! Holocaust! Museum! and!
Education! Center! w! Skokie,! Instytut! Yad! Vashem! w!
Jerozolimie!oraz!+ydowskie!Muzeum!Galicja!w!Krakowie=!czy!
szkolenia! dla! nauczycieli! i! edukatorów! organizowane! przez!
wspomniany!Instytut!Yad!Vashem!oraz!United!States!Holocaust!
Memorial!Museum!w!Waszyngtonie.!
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1944! r.! Tabela! nr! 1! przedstawia! bli'sze! informacje!
dotycz&ce!fazy!pierwszej.!
Tabela!nr!1:!Transporty!z!getta!%ódzkiego!(23!
czerwca!–!14!lipca!1944!r.)!
Transp Data!wyjazdu!z! Liczba!
Miejsce!
ort!
getta!
ofiar!
zag%ady!
23!czerwca!
5>1!
I!
1944!r.!
II!
2>!czerwca!
912!
III!
2;!czerwca!
;03!
IV!
30!czerwca!
700!
V!
3!lipca!
700!
Che)mno!nad!
VI!
5!lipca!
700!
Nerem!
VII!
7!lipca!
700!
VIII!
10!lipca!
700!
IX!
12!lipca!
700!
X!
14!lipca!
700!
Razem!
7!176!
Opracowanie!w)asne!na!podstawie:!J.!Baranowski,!The
7ód8 Ghetto 1940–1944. 7ódzkie getto 1940–1944.
Vademecum,! ód/!2003,!s.!107Q!Kronika…,!t.!IV,!s.!
3;1,!3;9,!393,!39>,!403,!407,!410,!417,!420,!424Q!!
I.!Rubin,!/ydzi w 7odzi pod niemieck" okupacj" 1939–
1945,!Londyn!19;;,!s.!450–452.!
!
!
!
W! ramach! pierwszej! fazy! likwidacji! getta!
Niemcy! zorganizowali! 10! transportów.! Zosta)y! one!
skierowane! do! obozu! natychmiastowej! zag)ady!!
w! Che)mnie! nad! Nerem53.! Wszyscy! znajduj&cy! si%!!
w!nich!ludzie!zostali!zamordowani.!Dane!z!tabeli!nr!1!
wskazuj&,! i'! pierwsza! faza! transportów! przebiega)a!!
w!sposób!zorganizowany!i!uporz&dkowany.!Transporty!
opuszcza)y!getto!w!regularnych!–!dwu-!i!trzydniowych!
–!odst%pach!czasu.!Pierwsza!faza!obj%)a!)&cznie!7!17>!
osób.! Jest! to! sprzeczne! z! informacj&! znajduj&c&! si%!!
w! Kronice getta %ódzkiego.! Zawarty! w! niej! zapis!!
z! 14! lipca! 1944! r.! mówi! o! wywiezieniu! z! getta! we!
wspomnianej! fazie! )&cznie! 7!19>! osób54.! Ta! sama!
informacja! znajduje! si%! w! niemieckim! wydaniu!

i! regionalnych! –! procesów! obejmuj&cych! struktury!
ludno*ciowe!w!czasie!II!wojny!*wiatowej.!
!
Niniejsze! opracowanie! nale'y! traktowa6! jako!
prób%! ukazania! zmian! stanu! ludno*ci! getta! )ódzkiego!!
w!okresie!jego!likwidacji.!Trzeba!doda6,!i'!nie!stanowi!
ono! szczegó)owego! odtworzenia! genezy,! przebiegu!
oraz! nast%pstw! procesu! likwidacji! )ódzkiej! dzielnicy!
'ydowskiej.! Przedmiotem! bada$! by)y! jedynie! dane!
statystyczne.!Tam,!gdzie!by)o!to!konieczne,!nawi&zano!
do! historii! getta.! Zakres! chronologiczny! pracy!
obejmuje! okres! od! 23! czerwca! do! 29! sierpnia! 1944! r.!
Uzupe)nienie! stanowi! okres! przej*ciowy,! pomi%dzy!
likwidacj&! getta! a! wkroczeniem! Armii! Czerwonej! do!
odzi:! od! 29! sierpnia! 1944! r.! do! 19! stycznia! 1945! r.!
Tekst! powsta)! w! oparciu! o! fragmenty Biuletynu
Kroniki Codziennej! <znanego! jako! Kronika getta
%ódzkiego=.!Jest!on!wyj&tkowym!i!bezcennym!/ród)em!
do! bada$! nad! dziejami! )ódzkiej! zamkni%tej! dzielnicy!
'ydowskiej.! Informacje! w! nim! zawarte! uzupe)niono!!
o!wybran&!literatur%!przedmiotu.!
!
W*ród! czynników! decyduj&cych! o! likwidacji!
getta! )ódzkiego! nale'y! wskaza6! sytuacj%! na! frontach!!
II! wojny! *wiatowej.! Po! za)amaniu! si%! ofensywy!
niemieckiej! na! wschodzie! w! wyniku! kl%ski!
stalingradzkiej! w! lutym! 1943! r.,! inicjatyw%! przej%)a!
Armia! Czerwona.! W! obliczu! zbli'aj&cych! si%! ze!
wschodu! wojsk! radzieckich,! w)adze! niemieckie!
zadecydowa)y! o! likwidacji! getta.! Odpowiednie!
zarz&dzenie!zosta)o!wydane!przez!Heinricha!Himmlera!
prawdopodobnie!w!pierwszych!dniach!maja!1944!r.51!
!
Wed)ug! zapisu! w! Kronice getta %ódzkiego
w! dniu! 22! czerwca! 1944! r.,! a! wi%c! w! przededniu!
zorganizowania! pierwszego! transportu,! getto! liczy)o!
7>!401! mieszka$ców52.! Liczb%! t%! przyj&)em! jako!
wyj*ciow&!do!dalszych!oblicze$.!
!
Likwidacja! getta! )ódzkiego! przebiega)a!!
w! dwóch! fazach,! w! ramach! których! zorganizowano!
szereg!transportów!skierowanych! do! obozów!zag)ady:!
Che)mna! nad! Nerem! i! Auschwitz-Birkenau.! Pierwsza!!
z! nich! obj%)a! okres! od! 23! czerwca! do! 14! lipca,!
natomiast!druga!przebiega)a!pomi%dzy!9!a!29!sierpnia!

53

!Szerzej!na!temat!funkcjonowania!obozu!zag)ady!w!Che)mnie!nad!
Nerem:! S.! Abramowicz,! Zag%ada ludno!ci getta %ódzkiego w
o!rodku w Che%mnie nad Nerem,! [w:]! Dzieje /ydów w 7odzi
1<20–1944. Wybrane problemy,! red.! W.! Pu*,! S.! Liszewski,!
ód/! 1991,!s.!33;–351Q! Idem,! Ofiary i sprawcy, !wiadkowie i
dokumenty zbrodni w o!rodku zag%ady w Che%mnie nad Nerem,!
[w:]! Fenomen getta %ódzkiego,! red.! P.! Samu*,! W.! Pu*,! ód/!
200>,!s.!347–3>1.!
54
!Kronika…,!t.!IV,!s.!424.!

51

! J.! Baranowski,! The 7ód8 Ghetto 1940–1944. 7ódzkie getto
1940–1944. Vademecum,! ód/! 2003,! s.! 97Q! I.! Rubin,! /ydzi w
7odzi pod niemieck" okupacj" 1939–1945,! Londyn! 19;;,! s.!
439–440,!44;–449.!
52
! Kronika getta %ódzkiego;Litzmannstadt getto 1941–1944,! t.! IV:!
1944,!red.!J.!Baranowski,!K.!Radziszewska!i!in.,! ód/!2009,!s.!
37;!<dalej:!Kronika…,!t.!IV=.!
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Kroniki55,! a! tak'e! w! wykorzystanej! literaturze!
przedmiotu5>.! Ró'nica! wynosi! zatem! 20! osób.! Nie!
wiadomo,! czy! wynika! ona! z! b)%dnego! rachunku!
autorów!Kroniki.!
!
Interesuj&cy! jest! równie'! szczegó)! zwi&zany!!
z! organizacj&! pierwszego! transportu,! w! dniu! 23!
czerwca.! Niemcy! przeznaczyli! do! niego! 5>2! osoby.!
Jednak! ze! stacji! Radegast! do! getta! zosta)! zawrócony!
pewien! m%'czyzna,! który! w! bardzo! widoczny! sposób!
okazywa)! swój! strach.! Decyzj%! t%! podj&)! jeden!!
z! komisarzy! Gestapo,! Günther! Fuchs,! który! zosta)!
wys)any! do! odzi,! by! koordynowa6! akcj%! likwidacji!
getta57.! By)! to! manewr! taktyczny! i! propagandowy.!
Mia)!
utwierdzi6!
deportowanych!
+ydów!!
w! prze*wiadczeniu,! 'e! nie! grozi! im! 'adne!
niebezpiecze$stwo5;.!
Zatem,!
w!
transporcie!!
z! 23! czerwca! znalaz)o! si%! 5>1! osób59.! Informacj%! t%!
potwierdza! zapis! w! Kronice! z! 25! czerwca >0,!!
30! czerwca>1! oraz! 5! lipca,! w! którym! podano! )&czn&!
liczb%! osób! wywiezionych! w! ramach! sze*ciu!
pierwszych!transportów!<23!czerwca!–!5!lipca=:!4!37>!
osób>2.! Liczb%! t%! otrzymuje! si%! po! zsumowaniu! liczb!
deportowanych,! przy! za)o'eniu,! 'e! w! pierwszym!
transporcie!znalaz)o!si%!ostatecznie!5>1!osób.!
!
Nale'y! podkre*li6,! i'! ostatni! zapis! w! Kronice
getta %ódzkiego!pochodzi!z!30!lipca!1944!r.!W!zwi&zku!
z! tym! mo'e! pos)u'y6! ona! jako! /ród)o! danych!
liczbowych! jedynie! w! ramach! pierwszej! fazy!
likwidacji! dzielnicy! zamkni%tej.! Co! wi%cej,!!
w!sprawozdaniach!dziennych!sporz&dzonych!w!okresie!
od! 23! czerwca! do! 14! lipca! w! podpunkcie! Liczba
ludno!ci! nie! uwzgl%dniono! od! razu! grup!
deportowanych!+ydów.!Kolejne!zmiany!stanu!ludno*ci!
w!tym!czasie,!odnotowywane!by)y! z!dnia!na!dzie$! na!
podstawie! liczby! narodzin! i! zgonów! w! getcie,! liczby!
przesiedlonych! do! getta! oraz! wysiedlonych! do! pracy!
poza!gettem.!Dwie! ostatnie! grupy!by)y! w!tym! okresie!
55

!W! niemieckim! wydaniu! Kroniki! znajduje! si%! nast%puj&cy! zapis:!
Das Getto hat mit dem heutigen Transport insgesamt =, 196
Menschen
abgegeben
<Die
Chronik
das
Gettos
Lodz;Litzmannstadt. 1944,! red.! S.! Feuchert,! E.! Leibfried,! J.!
Riecke,!Göttingen!2007,!s.!421=.!
5>
!J.!Baranowski,!op. cit. ,!s.!105,!107Q!I.!Rubin,!op. cit.,!s.!452.!
57
!I.!Rubin,!op. cit.,!s.!449–450.!
5;
! Sytuacj%! t%! odtworzyli! autorzy! Kroniki:! M$#czyzna, który
zachowywa% si$ wyj"tkowo desperacko zosta% zabrany przez
komisarza Fuchsa z powrotem do Centralnego Wi$zienia!
<Kronika…,!t.!IV,!s.!3;1=.!Losy!tego!m%'czyzny!nie!s&!znane.!
59
! J.! Baranowski! nie! zwróci)! na! to! uwagi! w! swojej! pracy! <J.!
Baranowski,!op. cit.,!s.!103=.!
>0
! Po odtransportowaniu 561 osób w Centralnym Wi$zieniu
pozostaje oko%o 400 osób!<Kronika…,!t.!IV,!s.!3;7=.!
>1
!Ibidem,!s.!39>.!
>2
!Ibidem,!s.!407.!

stosunkowo! niewielkie>3.! Grupy! deportowanych! do!
obozu! zag)ady! w! poszczególnych! transportach!
uwzgl%dniano! w! ewidencji! z! kilkudniowym!
opó/nieniem.! Mylne! zatem! by)oby! oparcie! si%! na!
ró'nicy! stanu! ludno*ci! getta! wyst%puj&cej! mi%dzy!
dniem! poprzedzaj&cym! a! nast%puj&cym! po! pierwszej!
fazie! likwidacji.! Id&c! tym! tokiem! my*lenia,! dnia! 22!
czerwca!getto!<wed)ug!Kroniki=!zamieszkiwa)o!7>!401!
osób>4,!natomiast!dzie$!po!zako$czeniu!pierwszej!fazy!
transportów! –! 15! lipca! –! w! getcie! znajdowa)o! si%!
71!50>! ludzi>5.! Ró'nica! wynosi! zatem! 4!;95! osób,!!
a! nie! 7!17>.! Jednak'e! dok)adniejsza! analiza! zapisów!!
w! Kronice pozwala! zauwa'y6! wspomnian&! praktyk%!
uwzgl%dniania! kolejnych! grup! deportowanych! do!
obozu! zag)ady! w! obliczaniu! bilansu! ludno*ci! getta!!
z! kilkudniowym! opó/nieniem.! Bli'sze! informacje! na!
ten!temat!prezentuje!tabela!nr!2.!
Tabela!nr!2:!Uwzgl+dnienie!deportowanych!w!
ramach!pierwszej!fazy!likwidacji!getta!w!dziennych!
bilansach!ludno'ci!zawartych!w!Kronice getta
!ódzkiego!
Data!uwzgl+dnienia!liczby!
Tra Data!
nsp wyjazdu! deportowanych!w!danym!transporcie!
ort! z!getta!
w!ogólnym!bilansie!ludno'ci!
I!

II!

III!

IV!
V!
VI!
VII!
VIII!
IX!
X!

23!
czerwc
a!1944!
r.!
2>!
czerwc
a!
2;!
czerwc
a!
30!
czerwc
a!
3!lipca!
5!lipca!
7!lipca!
10!lipca!
12!lipca!
14!lipca!

!!

>!lipca!1944!r.!
30!czerwca!1944!r.!
;!lipca!

10!lipca!
15!lipca!
!!
!!
!!
20!lipca!i!22!lipca!
29!lipca!

!!
!!
!!
!!
!!
!!

Opracowanie!w)asne!na!podstawie:!Kronika…,!t.!IV,,!
s.!39>,!40;,!412,!41>,!425,!43;,!442,!457.!
!
>3

! W! dniu! 7! lipca! odnotowano! wsiedlenie! 14! m%'czyzn! z! pracy!
poza! gettem! <z! R&bienia=,! natomiast! nast%pnego! dnia!
zanotowano! wysiedlenie! 20! osób! do! pracy! poza! gettem!
<Kronika…,!t.!IV,!s.!410,!412=.!
>4
!Ibidem,!s.!37;.!
>5
!Ibidem,!s.!425.!

Stycze!/luty 2014
uzupe)nienia! tych! luk,! zgodnie! z! odtworzonym!
prawdopodobnym! sposobem! obliczania! dziennego!
bilansu! ludno*ci! getta.! Zastosowa)em! t%! metod%! dla!
okresu! 2–1;! lipca.! Punktem! wyj*cia! by)a! liczba!
ludno*ci! z! dnia! poprzedniego.! Do! niej! dodawa)em!
liczb%!narodzin!oraz!ewentualnych!przesiedle$!do!getta!
stosunkowo! niewielkich! grup.! Odejmowa)em!
natomiast! liczb%! zgonów,! zewidencjonowanych!
deportowanych!w!ramach!pierwszej!fazy!likwidacyjnej!
oraz! wysiedlonych! do! pracy! poza! gettem.! Wyniki!
oblicze$!prezentuje!tabela!nr!3.!Liczb%!deportowanych!
w! transportach! zorganizowanych! w! pierwszej! fazie!
likwidacji! uwzgl%dnia)em! tam,! gdzie! zosta)o! to!
wyra/nie! wskazane! przez! autorów! Kroniki <zgodnie!
!z! przedstawion&! wy'ej! praktyk&! ewidencjonowania!
ich!w!bilansie!ludno*ci!z!kilkudniowym!opó/nieniem=.!!
Tabela!nr!3:!Bilans!ludno'ci!getta!%ódzkiego!(2–18!
lipca!1944!r.).!Zestawienie!oblicze-!w%asnych!z!
danymi!zawartymi!w!Kronice getta !ódzkiego
Liczba!
Liczba!ludno'ci!
ludno'ci!
(dane!z!Kroniki
Data!
(obliczenia!
getta !ódzkiego)!
w%asne)!
2!lipca!1944!r.! 73!235!
brak!danych!
3!lipca!
73!200!
brak!danych!
4!lipca!
73!177!
brak!danych!
5!lipca!
73!159!
brak!danych!
a
6 lipca !
=2 231
=4 646
= lipca
=2 22<
=4 643
< lipca
=1 390
=3 <05
9 lipca
=1 390
=3 <05
10 lipca
=0 652
=3 06=
11 lipca
=0 63<
=3 053
12!lipca!
73!045!
brak!danych!
13 lipca
=3 030
=2 331
14 lipca
=3 020
=2 321
15 lipca
=2 305
=1 506
16!lipca!
72!306!
brak!danych!
17!lipca!
72!267!
brak!danych!
1< lipca
=2 245
=0 <46
a
!Daty!i!dane!oznaczone!kursyw&!maj&!charakter!
porównawczy.!
Opracowanie!w)asne!na!podstawie:!Kronika…,!t.!IV,,!
s.!39;–433.!
!
!
Zaprezentowane! wy'ej! wyniki! nie! s&! jednak!
zgodne! ze! sprawozdaniami! Kroniki! z! kolejnych! dni.!
Post%puj&c! opisan&! wy'ej! metod&,! dla! dnia! >! lipca!

!
Nale'y! zwróci6! uwag%! na! kilka! kwestii.!!
Z!tabeli! nr!2! wynika,!'e! nie!uwzgl%dniono! w!bilansie!
ludno*ci! getta! wszystkich! transportów! z! czerwca!!
i!lipca!1944!r.!Trudno!ustali6!przyczyny!takiego!stanu!
rzeczy.! By6! mo'e! wynika)y! one! z! nacisków! strony!
niemieckiej,! aby! unikn&6! zapisów! o! nag)ym! du'ym!
spadku!liczby!ludno*ci.!W!dniu!30!czerwca!wskazano,!
i'! do! tego! dnia! w)&cznie! deportowano! w! czterech!
transportach! )&cznie! 2!97>! osób>>.! Informacja! ta! jest!
prawdziwa>7.! Wydaje! si%,! i'! liczb%! t%! uwzgl%dniono!
przy! podaniu! bilansu! ludno*ci! nast%pnego! dnia.!
Wed)ug! Kroniki,! w! dniu! 30! czerwca! getto!
zamieszkiwa)o! 7>!27>! osób>;,! natomiast! nazajutrz!
wskazano! na! 73!234! osoby>9.! Ró'nica! wynosi! 3!042!
!i! zawiera! w! sobie! liczb%! 2!97>.! Jednak! po!
uwzgl%dnieniu! odnotowanych! w! Kronice zgonów!!
i! narodzin! ró'nica! mi%dzy! tymi! dwoma! dniami!
powinna! wynie*6! 2!993.! Mimo! tej! nie*cis)o*ci! wida6!
wyra/nie! wzgl%dne! odnotowanie! przez! autorów!
Kroniki! liczby! deportowanych! w! pierwszych! czterech!
transportach! w! ogólnej! liczbie! mieszka$ców! getta.!
Niepokoi! jednak! fakt! podwójnego! policzenia!
deportowanych! z! czterech! pierwszych! transportów.!!
W! dniu! 30! czerwca! uwzgl%dniono! ich! w! bilansie!
ludno*ci!po!raz!pierwszy.!Z!kolei! w! kolejnych! dniach!
brano! ponownie! pod! uwag%! nast%puj&ce! transporty:! >!
lipca! <transport! II=,! ;! lipca! <transport! III=! i! 10! lipca!
<transport! IV=.! Zatem,! obliczenia! w! tym! zakresie!
zosta)y!przeprowadzone!najprawdopodobniej!w!sposób!
b)%dny.! To! mog)o! oddzia)ywa6! pó/niej,! przy!
sporz&dzaniu!bilansu!ludno*ci!w!lipcu!1944!r.!
!
W! dniu! 5! lipca! odnotowano,! i'! do! tego! dnia!
w)&cznie! odjecha)o! z! getta! >! transportów! o! )&cznej!
liczbie! 4!37>! osób70.! To! równie'! jest! zgodne!!
z! prawd&71.! Jednak'e! liczby! tej! nie! uwzgl%dniono!!
w! obliczeniach.! Wskazuje! na! to! fakt,! i'! ró'nica!
pomi%dzy! bilansem! ludno*ci! z! 1! lipca! <73!234=72!!
a!bilansem!z!>!lipca!<74!>4>=73!wynosi!1!412!i!stanowi!
wzrost!<sic(=.!
!
W!dniach:!2–5,!12!i!1>–17!lipca!w!Kronice!nie!
odnotowano! stanu! ludno*ci! getta.! Na! podstawie!
analizy! sprawozda$! z! kolejnych! dni! podj&)em! prób%!
>>

!Ibidem,!s.!39>.!
!Por.!dane!zawarte!w!tabeli!nr!1.!
>;
!Ibidem,!s.!39>.!
>9
!Ibidem,!s.!39;.!
70
!Ibidem,!s.!407.!
71
!Por.!dane!zawarte!w!tabeli!nr!1.!
72
!Ibidem,!s.!39;.!
73
!Ibidem,!s.!40;.!
>7
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otrzyma)em! liczb%! 72!231! mieszka$ców,! podczas! gdy!
zapis!w!Kronice!z!tego!dnia!mówi!o!74!>4>!osób.!Tym!
samym! dane! dla! dni:! 12! i! 1>–17! lipca! równie'! nie! s&!
pewne.! Wyniki! oblicze$! zamieszczone! w! tabeli! nr! 3!
maj&!zatem!charakter!hipotetyczny!i!prezentuj&!jedynie!
propozycj%!wype)nienia!luk!informacyjnych!zawartych!
w!tej!cz%*ci!Kroniki.!!
!
Nasuwaj&! si%! jednak! inne! wnioski.! Dane!
zawarte!w!Kronice,!odnosz&ce!si%!do!okresu!1–>!lipca!
sugeruj&!w!ci&gu!tych!kilku!dni!ma)o!prawdopodobny!
przyrost! ludno*ci! o! 1!412! osób,! o! czym! wspomniano!
wcze*niej.! Bior&c! pod! uwag%! wysok&! *miertelno*6!
panuj&c&! w! getcie,! ma)&! liczb%! narodzin,! deportacje!
+ydów! do! obozu! zag)ady! w! Che)mnie! nad! Nerem!!
w!okresie!30!czerwca!–!5!lipca!<2!100!osób=74,!przyrost!
ten! wydaje! si%! ma)o! prawdopodobny.! Trudno! ustali6!
przyczyny! tego! stanu! rzeczy.! By6! mo'e! jest! to! *lad!
nacisków!
w)adz!
niemieckich.!
Sprawdzaj&c!
poprawno*6!oblicze$!autorów!Kroniki,!mo'na!natkn&6!
si%!na!b)&d.!Stosuj&c!t%!sam&!metod%!obliczania!bilansu!
ludno*ci,! autorzy! Kroniki! w! dniu! 15! lipca! <dzie$! po!
zako$czeniu! pierwszej! fazy! likwidacji! getta=!
odnotowali! 71!50>,! zamiast! 71!>0>! osób,! mimo! 'e!
uwzgl%dnili! grup%! 700! deportowanych! w! pi&tym!
transporcie75.! Pozwala! to! przypuszcza6,! i'! autorzy!
Kroniki! nie! byli! wolni! od! b)%dów! rachunkowych!!
w! obliczaniu! stanu! ludno*ci! getta,! przynajmniej!!
w!okresie!pierwszej!fazy!likwidacyjnej7>.!
!
Wszystkie!
zasygnalizowane!
dot&d!
sprzeczno*ci! <by6! mo'e! nie! wszystkie! wykryte=!
podwa'aj&! precyzyjno*6! Kroniki! w! zakresie! bilansu!
ludno*ci! getta,! przynajmniej! pod! koniec! czerwca!!
i!pierwszej!po)owie!lipca!1944!r.!
!
Przyjmuj&c! za! punkt! wyj*cia! liczb%! ludno*ci!
getta!odnotowan&!w!Kronice!w!przeddzie$!pierwszego!
transportu! <tj.! 7>!401! mieszka$ców=77,! mo'na!
zobrazowa6! jej! straty! poniesione! w! wyniku! pierwszej!
fazy!likwidacyjnej.!Przedstawia!to!wykres!nr!1.!
Wykres!nr!1:!Zmiana!stanu!ludno'ci!getta!
%ódzkiego!w!wyniku!pierwszej!fazy!likwidacyjnej!
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!Por.!dane!zawarte!w!tabeli!nr!1.!
!Ibidem,!s.!425.!
7>
!Nie!pope)niono!b)%dów!rachunkowych!dla!okresu!23–30!czerwca!
1944!r.!<Ibidem,!s.!3;0–39>=.!
77
!Ibidem,!s.!37;.!
75

Deportowani: 7 176

Pozostali: 69 225
9%

91%

!
Opracowanie!w)asne.!
!
!
Z! powy'szego! wykresu! wynika)oby,! i'!!
w!wyniku!pierwszej!fazy!likwidacyjnej!na!terenie!getta!
pozosta)o! >9!225! mieszka$ców! <bez! uwzgl%dnienia!
zgonów! i! narodzin=.! ódzkie! getto! straci)o! w! ten!
sposób!9,39\!mieszka$ców.!
!
Dziesi&ty! transport! z! 14! lipca! zako$czy)!
pierwsz&!faz%!likwidacyjn&!getta!)ódzkiego.!Nazajutrz!
w)adze!
niemieckie!
poinformowa)y!
Chaima!
Mordechaja!
Rumkowskiego,!
Prze)o'onego!
Starsze$stwa!+ydów!w!getcie!)ódzkim,!o!wstrzymaniu!
transportów.! Jednocze*nie! do! dzielnicy! zamkni%tej!
nap)ywa)y! kolejne! zamówienia! produkcyjne,! co!
niektórzy! interpretowali! jako! zapowied/! utrzymania!
getta!przez!Niemców7;.!!
!
Wzgl%dny! spokój! nie! trwa)! jednak! d)ugo.!!
Z!relacji!mieszka$ców!getta!wynika,!'e!o!drugiej!fazie!
likwidacyjnej!zadecydowa)y!trzy!zasadnicze!czynniki.!
Po! pierwsze,! w! dniu! 20! lipca! Claus! von! Stauffenberg!
dokona)! g)o*nego,! cho6! nieudanego,! zamachu! na!
Adolfa! Hitlera.! Po! drugie,! w! dniu! 1! sierpnia!!
w! Warszawie! wybuch)o! powstanie! skierowane!
militarnie! przeciwko! Niemcom,! politycznie! za*!
przeciwko! zbli'aj&cym! si%! wojskom! radzieckim.! Po!
trzecie! wreszcie,! wskutek! wybuchu! powstania!
warszawskiego,! Armia! Czerwona! zatrzyma)a! si%! na!
linii! Wis)y79.! Niemcy,! wykorzystuj&c! w! ten! sposób!
dodatkowy! czas,! przyst&pili! do! drugiej,! ostatecznej,!
fazy!likwidacji!getta!)ódzkiego.!Przypad)a!ona!na!okres!
9–29!sierpnia!1944!r.!
!
Mimo!
zasygnalizowanych!
powy'ej!
sprzeczno*ci,! warto! zaznaczy6,! 'e! wed)ug! Kroniki!!
w! dniu! 30! lipca! getto! zamieszkiwa)o! >;!5>1! osób;0.!
Niestety!jest!to!ostatnie!sprawozdanie!dzienne!Kroniki.!
Informacje! statystyczne! dotycz&ce! drugiej! fazy!

7;

!I.!Rubin,!op. cit.,!s.!452.!
! Relacje! Adama! Le*niewskiego,! Markusa! Marguliesa,! Arnolda!
Mostowicza! <M.! Miller,! Europa wg Auschwitz. Litzmannstadt
Ghetto,!O*wi%cim!2009,!s.!374,!43;–439=.!
;0
!Kronika…,!t.!IV,!s.!45;.!
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przeznaczone! do! porz&dkowania! dzielnicy! –!
Aufräumungskommando,! z! siedzib&! w! obozie! przy!!
ul.! #w.! Jakuba! 1>.! Stopniowo! wy)apywano!
ukrywaj&cych!si%!wci&'!+ydów!<w!liczbie!oko)o!200–
300! osób=,! które! w)&czano! do! wspomnianego!
komanda.! Ostatecznie! liczy)o! ono! oko)o! 900! ludzi;2.!
Na! nowego! Prze)o'onego! Starsze$stwa! +ydów!
wyznaczono! niejakiego! Karmio)a,! po! nim! za*!
Eliasberga.! Faktyczna! w)adza! nale'a)a! jednak! do!
komendanta! Stra'y! Porz&dkowej,! którym! zosta)!
Bruder.!Na!terenie!getta!pozosta)a!równie'!grupa!oko)o!
>00! ludzi,! których! skupiono! w! dwóch! obozach!
zbiorczych! przy! ul.! agiewnickiej! 3>! i! >3.! Byli! to!
lekarze,! rzemie*lnicy,! in'ynierowie! i! cz)onkowie!
administracji! 'ydowskiej,! osobi*cie! wybrani! przez!
Biebowa.! Zostali! wys)ani! do! obozów! pracy!!
w! Königswurstenhausen! ko)o! Berlina! i! do! Drezna.!!
W! dniu! 1! wrze*nia! Nadburmistrz! Otto! Bradfisch! na!
mocy! specjalnej! umowy! sprzeda)! teren! getta! wraz!!
z! zawarto*ci&! mieszka$! Komisarzowi! Rzeszy! do!
Spraw! Umacniania! Niemczyzny! dla! Sztabu!
Osiedle$czego! SS.! Ponad! miesi&c! pó/niej,! tzn.!!
19! pa/dziernika,! zlikwidowano! Zarz&d! Getta,! którego!
sk)ad! zaj&)! si%! odt&d! wyprzeda'&! maszyn,! surowców,!
produktów! i! 'ywno*ci! pozostawionej! przez! +ydów.!
Jednocze*nie! Biebow! i! jego! wspó)pracownicy!
konsekwentnie! prowadzili! rabunek! na! terenie!
opustosza)ego!getta,!wykorzystuj&c!przy!tym!cz)onków!
Aufräumungskommando.!
Systematycznie!
rozstrzeliwano! kolejne! grupy! +ydów;3.! Na! terenie!
getta! wci&'! bowiem! ukrywa)a! si%! spora! ich! liczba ;4.!!
W! dniu! 17! stycznia! 1945! r.! Bruder! zarz&dzi)! na!
nast%pny! dzie$! apel,! na! którym! mieli! stawi6! si%!
wszyscy! +ydzi;5.! Oficjalnym! powodem! mia)y! by6!
przydzia)y! aprowizacyjne;>.! +ydzi,! przeczuwaj&c!
egzekucj%,!nie!stawili!si%!i!ukryli.!W!dniu!1;!stycznia!
na! dziedzi$cu! domu! przy! ul.! #w.! Jakuba! 1>! pojawi)y!
si%! niemieckie! ci%'arówki! przeznaczone! do! wywózki!
na! cmentarz! 'ydowski.! Planowano! tam! dokona6!
egzekucji! na! wci&'! 'yj&cych! *wiadkach! niemieckich!

likwidacyjnej! opieraj&! si%! na! szacunkach! badaczy.!
Prezentuje!je!tabela!nr!4.!
Tabela!nr!4:!Transporty!z!getta!%ódzkiego!(9/29!
sierpnia!1944!r.)!
Miejs
ce!
Okre
Liczba!ofiar!
zag%a
s!
dy!
9-29!
>5!000–>7!000!!
Ausch
sierpn <ogó)em!wywieziono!ok.!72!000!osób.!
witzia!
Spo*ród!nich!prze'y)o!wedle!ró'nych!
Birke
1944! /róde)!od!5!000–7!000!do!12!000–15!
nau!
r.!
000!ludzi=!
Opracowanie!w)asne!na!podstawie:!J.!Baranowski,!The
7ód8 Ghetto 1940–1944. 7ódzkie getto 1940–1944.
Vademecum,! ód/!2003,!s.!107.!
!
Wszystkie! transporty! w! ramach! drugiej! fazy!
likwidacyjnej! skierowano! do! obozu! zag)ady!
Auschwitz-Birkenau;1.! W! przedostatnim! transporcie!
<2;!sierpnia=!znalaz)!si%!Rumkowski!wraz!z!rodzin&.!!
!
W! ten! sposób! getto! )ódzkie,! b%d&ce! najd)u'ej!
funkcjonuj&cym! gettem! na! okupowanych! ziemiach!
polskich,! przesta)o! istnie6.! Na! jego! terenie!
zorganizowano! trzy! obozy.! Dotychczasowy! szef!
Zarz&du! Getta! )ódzkiego,! Hans! Biebow! pozostawi)!
grup%! >00! osób,! które! utworzy)y! specjalne! komando!
;1

! O! skali! sierpniowych! transportów! z! getta! )ódzkiego! *wiadcz&!
wspomnienia!Miklósa!Nyiszli,!w%gierskiego!+yda,!pracuj&cego!
przy!jednym!z!krematoriów!w!Brzezince!jako!asystent!doktora!
Josefa! Mengele:! Krematoria s" w pogotowiu. Ludzie
z Sonderkommanda przeprowadzaj" wymian$ szamotowego
wn$trza pieców. Maluj" ci$#kie drzwiczki, oliwi" zawiasy.
Silniki i wentylatory pracuj" bez przerwy ca%y dzie'. Fachowcy
sprawdzaj" ich dzia%anie. Zapowiedziany jest przyjazd getta
z 7odzi. (…) z pi$ciuset tysi$cy ludzi do jesieni 1944 roku
zosta%o tylko siedemdziesi"t tysi$cy [b)&d! autora:! w! czerwcu!
1940! r.,! czyli! na! krótko! po! utworzeniu! getta,! znajdowa)o! si%!!
w!nim!ponad!1>0!tysi%cy!+ydów!–!D.B.]. Transportami zacz$li
przyje#d#a& na #ydowsk" ramp$ do O!wi$cimia. Podczas
selekcji dziewi$&dziesi"t pi$& procent trafia%o na lew" stron$,
a tylko pi$& procent na praw". Przygn$bieni tragedi"
rozstania z rodzin", wym$czeni pi$cioletnim pobytem w getcie
– stracili ca%kowicie poczucie rzeczywisto!ci. Spokojnie
przekraczali bram$ krematorium, cho& bynajmniej nie by%o dla
nich tajemnic", #e dobili do ostatniej stacji swego #ycia.
Schodz$ do szatni. Ubrania, buty le#" rozrzucone po ca%ej
pod%odze. Numerki na ubrania nie interesowa%y nikogo.
Zostawili swoje rzeczy tam, gdzie stali. Ludzie, pracuj"cy przy
sortowaniu, otwieraj" kilka paczek i pokazuj" mi, co jest w
!rodku. Placki wypieczone z m"ki kukurydzianej, wody i oleju,
kilogram lub dwa owsianej m"ki – to wszystko, co ci /ydzi
zabrali ze sob" na drog$! <M.! Nyiszli,! By%em asystentem
Doktora Mengele. Wspomnienia lekarza z O!wi$cimia,!
O*wi%cim!2000,!s.!139–140=.!

;2

! I.! Rubin,! op. cit.,! s.! 4>>–4>7.! J.! Baranowski! podaje!liczb%! ;40!
osób!<J.!Baranowski,!op. cit.,!s.!107=.!
;3
!I.!Rubin,!op. cit.,!s.!4>>–4>;.!
;4
! Dok)adna! liczba! ukrywaj&cych! si%! nie! jest! znana.! Jakub!
Pozna$ski! w! swojej! relacji! z! wrze*nia! 1944! r.! wspomina! o! 2!
000!osób.!Sam!jednak!stwierdza,!'e!liczba!ta!jest!przesadzona!
<M.!Miller,!op. cit.,!s.!44>=.!
;5
!I.!Rubin,!op. cit.,!s.!4>;.!
;>
!Relacje!Rudolfa!Krampa,!Mordki!Brudera!<M.!Miller,!op. cit.,!s.!
4>3=.!
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zbrodni.!Zreszt&!ju'!od!tygodnia!znajdowa)o!si%!tam!9!
wielkich! do)ów! przeznaczonych! na! masowe! mogi)y;7.!
Gdy!Niemcy!nie!zastali!nikogo!na!planowanym!apelu,!
nie! przyst&pili! ju'! do! poszukiwa$! ze! wzgl%du! na!
zbli'aj&ce! si%! od! wschodu! wojska! radzieckie;;.!
Nazajutrz,!19!stycznia!Armia!Czerwona!wkroczy)a!do!
odzi.!W!ten!sposób! ocala)a!grupa!;77!ukrywaj&cych!
si%!+ydów;9.!
!
Reasumuj&c,! nale'y! podkre*li6! nieocenion&!
warto*6!Kroniki getta %ódzkiego!jako!/ród)a!do!dziejów!
)ódzkiej! zamkni%tej! dzielnicy! 'ydowskiej.! Ten!
ewenement!w!historii!Holocaustu!zawiera!wielk&!ilo*6!
tre*ci,!mog&cych!stanowi6!inspiracj%!do!bada$,!w!tym!
statystycznych.! Niniejsze! rozwa'ania,! rozpatruj&ce!
problematyk%! zmian! stanu! ludno*ci! getta! w! okresie!
jego! likwidacji! latem! 1944! r.,! pozwoli)y! wykaza6!
pewn&! niekonsekwencj%! autorów! Kroniki! oraz! b)%dy!
statystyczne! przez! nich! pope)nione,! przynajmniej! pod!
koniec!czerwca!i!w!pierwszej!po)owie!lipca!1944!r.!Za!
postulat! badawczy! nale'a)oby! uzna6! zestawienie!
powy'szych! wyników! z! dost%pnymi! archiwaliami,!
bowiem! kwerenda! tego! typu! nie! wchodzi)a! w! zakres!
niniejszych! bada$.! Likwidacja! getta! )ódzkiego!
przebiega)a! w! dwóch! fazach.! Pierwsza! z! nich! <23!
czerwca! –! 14! lipca=! obj%)a! )&cznie! 7!17>!
deportowanych,! których! zamordowano! w! obozie!
zag)ady! w! Che)mnie! nad! Nerem.! Stanowi)o! to! ponad!
9\! ówczesnej! liczby! mieszka$ców! getta.! Druga!!
i! ostateczna! faza! likwidacyjna! poch)on%)a! niemal'e!
ca)&! pozosta)&! w! getcie! ludno*6! w! liczbie! oko)o!
70!000.! T%! grup%! +ydów! wywieziono! do! obozu!!
w!Auschwitz-Birkenau,!gdzie!zdecydowana!wi%kszo*6!
z! nich! zgin%)a.! Jednak'e! na! terenie! getta! pozosta)a!
;7

! Mordka! Bruder! wspomina)! o! wykopaniu! o*miu! do)ów! na!
cmentarzu!'ydowskim!na!Marysinie!w!grudniu!1944!r.!<Ibidem,!
s.!4>2=.!
;;
!Istnieje!równie'!inna!wersja!wydarze$:!10 stycznia 1945 r., wi$c
jeszcze przed sowieck" ofensyw" na froncie wschodnim,
Aufräumungskommando otrzyma%o polecenie wykopania
dziewi$ciu g%$bokich do%ów na cmentarzu #ydowskim.
Nietrudno by%o zgadn"&, na czyje mogi%y mia%y by&
przeznaczone. Dlatego te#, gdy tydzie' pó8niej Niemcy wezwali
wszystkich przebywaj"cych na terenie getta /ydów do
stawienia si$ na apelu, pos%ucha%o ich zaledwie kilkana!cie
osób, pozostali ukryli si$. Policja niemiecka schwyta%a
wprawdzie osiemdziesi$ciu spo!ród nich, lecz nie zd"#y%a ich
zg%adzi& przed wkroczeniem do 7odzi Armii Czerwonej.
Odzyskali wolno!& 19 stycznia 1945 r. Wtedy te# ujawnili si$
pozostali cz%onkowie Aufräumungskommando oraz inni
ukrywaj"cy si$ od sierpnia 1944 r. <S.M.! Nowinowski,!!
A.! Sitarek,! M.! Tr%bacz,! E.! Wiatr,! Zarys historii getta
%ódzkiego;Litzmannstadt Getto 1940–1944,! [w:]! Getto %ódzkie.
Litzmannstadt Getto 1940–1944,! red.! J.! Baranowski,! S.M.!
Nowinowski,! ód/!2009,!s.!40=.!
;9
!I.!Rubin,!op. cit.,!s.!4>;.!

pewna!grupa!+ydów!wykorzystana!przez!Niemców!do!
porz&dkowania! dzielnicy.! Oprócz! nich! egzystowa)a!
jeszcze! mniejsza! grupa! ukrywaj&cych! si%.! Ten!
dramatyczny!stan!niepewno*ci!trwa)!niemal!4!miesi&ce!
a'! do! wkroczenia! do! odzi! Armii! Czerwonej!!
w!styczniu!1945!r.!!

Damian!B+bnowski,!!
Historia,!rok!II!studiów!II!stopnia.!
!
!
!
!
!
Czy!wiesz,!*e…!w!*redniowieczu!do!pisania!
dokumentów!i!ksi&'ek!u'ywano!pióra!lub!
trzcinki?!
W!celu!uzyskania!najbardziej!zadowalaj&cego!
efektu,!przycinano!je,!aby!uzyska6!litery!!
o!po'&danym!kroju!i!grubo*ci.!
!
!
!
!
!
!
Czy!wiesz,!*e…!pochówek!w!*wi&tyni!klasztornej!
mia)!ogromne!znaczenie!dla!zmar)ego?!
Je*li!po)&czony!zosta)!z!odpowiednio!wysok&!
darowizn&!na!rzecz!zakonników,!zapewnia)!mu!
wieczne!modlitwy!zgromadzenia!w!intencji!jego!
zbawienia.!
!
!
!
!
!
!

!
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!
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