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Jan Gottlieb Bloch

– król polskich kolei
Mimo rosnącego zainteresowania życiem i działalnością Jana Blocha
fenomen króla polskich kolei wciąż jest zagadką. Zagadką może być też fakt,
że Bloch został niemal całkowicie zapomniany.

C

hoć nie miał akademickiego wy- dziestych XIX wieku, miał fabrykę deryka (Gdala) i zapewne rodzinnym
kształcenia (niektórzy wątpili, czy sukienniczą na warszawskim Solcu koneksjom zawdzięczał Selim możukończył gimnazjum), był autorem i był jednym z głównych producentów liwości dorobienia się. Nie wykorzystał
prac naukowych z dziedziny historii pracujących dla znanego liweranta Ig- ich, nie wywiązał się bowiem ze zobowiązania wobec swego
kolejnictwa, finansów i polityki
patrona. Uczynił to za to
monetarnej, gospodarki ziemią,
Jan Gottlieb Bloch, fot. ze zbiorów Fundacji im. Jana Blocha
Jan Bogumił (Gottlieb),
kanalizacji. Jego książki o kolesiódme dziecko spośród
jach cesarstwa i finansach Rosji
dziewięcioosobowego pozdobyły nagrody na światowych
tomstwa Selima.
wystawach w Paryżu i do dziś
Wciąż nie wiadomo, jak
stanowią ważne źródło dla dziedoszedł do majątku: cujów kolejnictwa na tych ziedownym zrządzeniem losu
miach. Wreszcie Bloch jest twórz pisarczyka w majątku
cą największego w dziejach dzieła
Hołyńskich (a przedtem
pacyfistycznego, jego przestrogi
gońca w kantorze bankoprzed masową zagładą w wyniku
wym Henryka Toeplitza)
działań militarnych i ruiną postał się (w wieku niewiele
rządku ustrojowego w Europie
ponad 20 lat) wykonawcą
do dziś są trafne.
jednego z odcinków kolei
Bloch był poliglotą. Posłuwarszawsko-petersburgiwał się polskim, rosyjskim (w
skiej, o co ubiegało się
obu językach pisał swoje książwielu przedsiębiorców, boki), niemieckim, francuskim,
gatszych, lepiej ustosunangielskim, zapewne hebrajskim
kowanych i bardziej bezi jidysz, czego mogłoby mu powzględnych w załatwianiu
zazdrościć wielu współczesnych
interesów. Wielce prawbiznesmenów i polityków. Nie
dopodobne, że skorzystał
miał zamożnych rodziców, choć
z protekcji swego mentora,
nie byli oni tak ubodzy, jak doa później zaciętego przetychczas przedstawiano (zapewciwnika w rywalizacji bizne dla podkreślenia kontrastu
z przyszłą fortuną syna). W chwili nacego Neumarka, który dzierżył nesowej, Leopolda Kronenberga, który
urodzenia Jana jego ojciec Selim Bloch prym w dostawach tekstyliów dla woj- nie mógł się sam zająć budową kolei
był skromnym radomskim farbiarzem, ska Królestwa Polskiego. Z rodziny petersburskiej i potrzebował zaufanego
choć wcześniej, na początku lat dwu- Neumarków pochodziła matka Fry- plenipotenta. Wkrótce Bloch wszedł
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do jego rodziny, ożenił się bowiem w przemyśle cukrowniczym i drzewz jego bratanicą Emilią Kronenberg. nym, był właścicielem majątku ziemW 1862 roku kupił pałacyk w War- skiego w Łęcznej pod Lublinem oraz
szawie, niegdyś należący do marszałka właścicielem młyna parowego na warBielińskiego, zlokalizowany na skrzy- szawskim Solcu.
żowaniu ulic Marszałkowskiej i Królewskiej.
Leopold Kronenberg,
mentor, później jeden
Bloch w imponującym
z największych
tempie (trzy miesiące)
biznesowych rywali
zbudował linię kolejową
Blocha,
z Koluszek do Łodzi (27,5
fot. www.polona.pl
km), następnie z Dyneburga do Libawy, stał się
znaczącym udziałowcem
kolei nadwiślańskiej
(większość miał Kronenberg, lecz pakiet Blocha
uniemożliwiał mu samodzielne zarządzanie tą linią), przejął zarząd południowo-zachodnich linii cesarstwa rosyjskiego
i Królestwa Polskiego od
Odessy przez Kĳów,
Brześć do Grajewa (granica z Prusami), zbudował wreszcie kolej dęblińsko-dąbrowską. Choć
obaj wielcy kapitaliści zaciekle rywalizowali ze
sobą, to jednak mimo
wieloletniego sporu (lub
właśnie dzięki niemu)
zbudowali szkielet linii
kolejowych w Królestwie
Polskim, który do dziś
stanowi oś konstrukcyjną kolei polskich
PACYFISTA, FILANTROP,
na terenach dawnego zaboru rosyjSPOŁECZNIK
skiego, oraz administrowali tymi liPonadto Jan wyszedł poza sferę
niami. Spór o większościowy pakiet
kolei nadwiślańskiej przeszedł zresztą biznesu: stał się aktywnym działaczem
do historii jako najbardziej zawzięta ruchu pacyfistycznego, a jego koronne
licytacja; obaj przedsiębiorcy płacili 1 dzieło Przyszła wojna pod względem
proc. dziennie za pozyskiwany pieniądz technicznym, ekonomicznym i politycznym
kredytowy. Obaj umiejętnie wyko- zainspirowało Mikołaja II do zwołania
rzystali koncesje gwarantujące zysk I Konferencji Pokojowej w Hadze.
z podjętej i finansowanej inwestycji, Nie dość na tym. Rozczarowany wynikami konferencji, chciał utworzyć
a tym samym dostęp do kredytu.
Choć Bloch zyskał tytuł króla kolei, Muzeum Wojny i Pokoju w Lucernie;
nie zaniedbywał działalności w sferze zostało ono otwarte już po jego śmierfinansów. Prowadził własny dom ban- ci w 1902 roku. Placówka funkcjokowy, aktywnie działał przy urucho- nowała krótko – praktycznie zakońmieniu Banku Handlowego w War- czyła działalność z chwilą wybuchu
szawie i był jednym z jego głównych pierwszej wojny światowej, choć forakcjonariuszy (choć później wycofał malnie istniała do 1919 roku. Stała
się z tego przedsięwzięcia). Współ- się natomiast wzorem dla sieci mutworzył Warszawskie Towarzystwo zeów pokoju tworzonych na całym
Ubezpieczeń. Oprócz tego działał świecie po drugiej wojnie światowej.

–
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Bloch został nominowany jako pierwszy polski kandydat do Pokojowej Nagrody Nobla w 1901 roku. Niestety,
zmarł przed rozstrzygającą decyzją, a Komitet przyznaje ją tylko żyjącym. Miał
spore szanse: w tamtych latach
laureatami zostawali działacze
ruchu pacyfistycznego, a nie,
jak dziś, politycy (w gronie
wyróżnionych znaleźli się jego
bliscy współpracownicy: Frédéric Passy, Élie Ducommun
czy Bertha von Suttner).
Bloch nie ustawał w realizacji wielu projektów organizacyjnych. Utworzył
Biuro Statystyczne w Warszawie, w którym pracował
m.in. Bolesław Prus, a które
zbierało dane do jego publikacji, w tym do Przyszłej
wojny. Utworzył Warszawską
Komisję Żydowską, a wraz
z Henrykiem Natansonem
stanął na czele komitetu,
który przygotowywał raport
dla władz carskich na temat
rozszerzenia na ludność Królestwa obowiązującego w cesarstwie ustawodawstwa
w kwestii żydowskiej. Uczestniczył w pracach ekspertów
na temat przygotowania Warszawy do działania w warunkach zagrożenia wojennego,
co według badaczy stało się
początkiem jego zainteresowania pacyfizmem. Rychło doszedł do wniosku, że wobec możliwości wykorzystania nowoczesnej techniki militarnej
wojna nie ma sensu. Nie będzie w niej
zwycięzców i zwyciężonych, konflikt
będzie trwał długo (przeciwnego zdania
byli w większości stratedzy wojskowi),
doprowadzi do ruiny ekonomicznej
i przewrotu społecznego. Część tych
przepowiedni ziściła się, nie spełnił
się natomiast optymistyczny wniosek
ogólny. Bloch wierzył w sprawczą zdolność słowa i rzeczowych argumentów,
a tych dostarczało przecież jego sześciotomowe dzieło. Stało się inaczej.
Pierwsza wojna światowa wybuchła.
Bloch brał aktywny udział w pracach
instytucji organizujących działalność
gospodarczą: przez wiele lat był prezesem giełdy warszawskiej i Stowarzyszenia Kupców. Wdał się w spór

13

14

TEMAT MIESIĄCA : JAN BLOCH

–

z prezydentem Warszawy Sokratesem
Starynkiewiczem o zasadność projektu
kanalizacji stolicy. Nie miał racji, optując
za „beczką” zamiast „spłuczki”, ale niektóre opinie na temat groźby zanieczyszczenia Wisły są nadal aktualne.
Wiele czasu poświęcał filantropii.
Założył na Solcu Przytułek im. Franciszka Salezego, którym przez lata, aż
do wybuchu drugiej wojny światowej,
kierowała jego córka Aleksandra Weyssenhoff. Organizował dokarmianie bezdomnych. W testamencie przeznaczył
spore sumy na działalność charytatywną.

DOROBKIEWICZ,
KRWIOPIJCA,
WYZYSKIWACZ?
W obliczu tych dokonań może dziwić niechęć okazywana mu przez
współczesnych oraz całkowite zapomnienie potomnych. Za życia był
obiektem ostrych ataków i złośliwości.
Józef Ignacy Kraszewski poświęcił mu
powieść pt. Roboty i prace, która ukazała
się w okresie rywalizacji o kolej nadwiślańską oraz pakiet akcji kolei brzesko-kĳowskiej. Szlachetnemu Kronenbergowi przeciwstawił fałszywego
i wyrafinowanego Blocha (ukrytych
pod literackimi kryptonimami), który
dla biznesowego sukcesu nie waha
się użyć wszelkich sztuczek, by pognębić rywala. Wacław Gąsiorowski
dał upust swej nienawiści do niego
w paszkwilu Zginęła głupota (wydanym
w 1899 roku): Bloch jest Żydem, więc
oszukuje Polaków, bogaci się w drodze
szwindli i korupcji, książki, których
rzekomo jest autorem, piszą inni, nikt
nigdy nie widział jego świadectwa
dojrzałości, choć stara się uchodzić
za akademika, itd. W chwili wybuchu
pierwszej wojny światowej Andrzej
Niemojewski zaatakował go jako pacyfistę, który sprzeciwia się wojnie
mającej urzeczywistnić nadzieje Polaków na niepodległość. Już po drugiej
wojnie do krytyków Blocha dołączyła
– z pozycji marksistowskich – Bronisława Garncarska w paszkwilu Fortuna
kołem się toczy: Bloch jest tu krwiopĳcą
i wyzyskiwaczem klasy robotniczej,
godnym najwyższego potępienia. Jeśli
więc idzie o zbiór epitetów i szyderstw,
jakimi go obdarzano, nie ma sobie
równych w dziejach polskiego biznesu.
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Nie oszczędzano go też w Rosji,
gdzie był przedmiotem żartów i drwin,
już to z racji pochodzenia, już to z powodu uporu. Złośliwości nie szczędził
mu sam Sergiusz Witte, minister finansów, a później premier imperium.
Co ciekawe, wcześniej był podwładnym Blocha na południowo-zachodnich liniach kolejowych.
Obrońców Blocha było niewielu.
Jednym z nich był niewątpliwie Bolesław Prus, czemu dał wyraz w kilku
kronikach tygodniowych. W Rosji cenili go niektórzy finansiści, zwłaszcza
ministrowie Michaił Reutern i Iwan
Wyszniegradzki. Wyróżnił go także
car, czyniąc go radcą stanu w ministerstwie skarbu, a później nobilitując
– nadał mu herb Ogończyk Odmienny.
Jednak największe uznanie zyskał
Bloch w kręgach pacyfistów; może
dlatego w tym gronie czuł się najlepiej
i lansowaniu idei pacyfistycznych poświęcił ostatnie lata swego życia.

BOHATER
NIEROMANTYCZNY
W powojennej Polsce zapomniano
o nim całkowicie. W sześciotomowej
Encyklopedii PWN nie ma nawet jego
nazwiska. Dopiero za sprawą niestrudzonego badacza dziejów kapitalizmu
i losów „bohaterów nieromantycznych” Ryszarda Kołodziejczyka, a następnie kilku innych badaczy, można
nieśmiało mówić o renesansie Blocha,
choć wciąż nie w takim stopniu, na
jaki zasługują jego dokonania.
Wydaje się, że przyczyny zapomnienia tkwią w specyfice świadomości
zbiorowej Polaków, w której wciąż
trudno znaleźć miejsce dla ludzi pokroju Blocha. Aleksander Bocheński
ubolewał, że nie ma w Warszawie ulicy
jego imienia. Nie ma też ulicy Kronenberga, a w pobliżu miejsca, gdzie
stał jego słynny pałac (zburzony w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia), i tuż obok dawnej siedziby Banku
Handlowego zlokalizowano ulicę Niżyńskiego, też sławnego, ale niemającego większego związku z miejscem,
w którym honoruje się jego pamięć.
W biografii Blocha trudno znaleźć
wątłe choćby fragmenty idei niepodległościowej, która przez całe XIX
stulecie determinowała poczynania

i świadomość rodaków. W powstaniu
styczniowym udziału nie brał (przebywał w tym czasie za granicą), nie
działał w organizacjach czy stowarzyszeniach niepodległościowych, w jego
pracach trudno znaleźć nawiązanie do
tych kwestii. Pacyfizm widział sprawę
interesów narodowych przez pryzmat
globalnego konfliktu zbrojnego, z natury rzeczy obie te kwestie były przeciwstawne. Szwajcarski badacz Walter
Troxler twierdził nawet, że w czasie,
gdy trwała konferencja pokojowa
w Hadze, Bloch nie był zwolennikiem
niepodległości Polski, gdyż musiałaby
ona zająć tereny należące do Rosji
i Prus, co wywołałoby niepokoje i starcia interesów w Europie.

NIEWYGODNY
DLA IDEOLOGII
Z pewnością czuł się Polakiem,
mieszkał na stałe w Warszawie (lub
w Łęcznej), jego córki wyszły za mąż
za czołowych przedstawicieli polskiej
arystokracji, jego legat w całości dotyczył
kręgu polskich spraw i instytucji (poza
muzeum w Lucernie, na którego działalność przeznaczył pewne kwoty). Ale
też w znacznie większym stopniu niż
np. Kronenberg czuł się obywatelem
imperium. Część jego interesów kolejowych została ulokowana w Rosji, co
zawdzięczał protekcji rosyjskich dygnitarzy. Przyjaźnił się zresztą z kilkoma
z nich. Został radcą ministerstwa skarbu,
mało tego, ponoć miał szanse na ministerialny fotel. Ale trudno się dziwić,
że utrzymywał kontakty z władzami
w Petersburgu i Moskwie – bez nich
nie mógł prowadzić wielkiego biznesu.
Przyszłą wojnę… pisał, mając na uwadze
interesy imperium rosyjskiego, i z pewnością książka ta odegrała rolę w wylansowaniu stanowiska cara oraz jego
przedstawicieli na konferencję w Hadze.
Na przełomie wieków taka postawa
nie dziwiła, stopniowo w świadomości
zbiorowej Polaków pod zaborami po
wielu latach niewoli zdobywała sobie
miejsce idea trójlojalizmu. Ale kilkanaście lat później już nie. Wspominany
Andrzej Niemojewski pisał: Jesteśmy
świadkami bankructwa generalnego różnych
ideologii, które pleniły się w pełnym zresztą
genialnych głów XIX wieku, wytworzyły
poważną literaturę i miały żarliwych zwo-

TEMAT MIESIĄCA : JAN BLOCH

lenników. Ideologie te znajdowały grunt
na naszej ziemi […]. Pacyfizm rozbrajał
narody moralnie i wyszydzał bohaterstwo
jako pożytek barbarzyński […]. Pacyfizm
był tym szkodnikiem, który narodom doszczętnie rozbrojonym i obezwładnionym,
jak nasz, chciał odjąć resztę ducha. U nas
głównym propagatorem pacyfizmy był bankier, chrzczony żyd, który nie pracą, lecz
spekulacjami giełdowymi doszedł do olbrzymiej fortuny, napisał nawet przeciw wojnie
dzieło specjalne i założył w Szwajcarii
Muzeum Pokoju. Warto dziś zajrzeć do
dzieła tego spekulanta, gdy straszliwa wojna
[…] przeczy jego twierdzeniom i […]
stawia w aroganckiej śmieszności.
Tu mamy kolejny argument przeciwko Blochowi: „chrzczony Żyd”.
Bloch zmienił wyznanie na ewangelicko-reformowane, mając kilkanaście
lat. Niektórzy badacze, idąc za pamiętnikami Sergiusza Wittego, sądzą,
że stał się katolikiem kilka lat później,
co chyba jest nieprawdą. Bloch mimo
konwersji konsekwentnie bronił praw
ludności żydowskiej wobec narastaR

E

K
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jącego antysemityzmu, a także skłaniał
się ku ideologii syjonistycznej. Naraził
się opinii publicznej, przygotowując
memoriał mający udowodnić bezzasadność rozciągnięcia na ludność żydowską Królestwa Polskiego restrykcyjnego ustawodawstwa rosyjskiego.
Autorzy tego dokumentu podkreślali,
że przemysł i handel w Królestwie
rozwinęły się niemal wyłącznie za
sprawą polskich Żydów. Czy pisali to
ze względów koniunkturalnych (jak
potem twierdzili), czy też zagalopowali
się, nie wiadomo do końca, lecz wzburzyli opinię krajową. W obliczu ekscesów antysemickich (począwszy od
warszawskiego pogromu w grudniu
1881 roku) Bloch podjął wiele działań
na rzecz obrony ludności żydowskiej,
wyasygnował znaczne kwoty na wsparcie dla poszkodowanych w zamieszkach, założył Bibliotekę Żydowską,
której kierownictwo powierzył znanemu pisarzowi Icchakowi Perecowi,
wsparł także organizacyjnie i finansowo
Dom Schronienia dla Żydów.

–
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Wchodził na tereny zarezerwowane
w postfeudalnej świadomości zbiorowej
dla tych, „którzy za naród się mieli”,
lub dla wywodzącej się ze szlachty inteligencji. Nie dziwiło, że pomnażał pieniądze, tę dziedzinę działalności Żydzi
uprawiali od wieków. Ale gdy antyszambrował na carskim dworze, próbował
wpływać na kształt polityki, działał społecznie lub pisał książki i artykuły, wzbudzał złośliwą ironię. Wciąż widziano
w nim parweniusza i dorobkiewicza.
W istocie biznesmeni i działacze pokroju
Blocha żadną miarą nie mieścili się
w głównych nurtach ideowych swojego
i następnego wieku: ideologii pozytywistycznej, radykalnej myśli narodowej
oraz ideologii socjalistycznej. Ponieważ
nie znajdowali miejsca także w niepodległościowym nurcie piłsudczyzny,
można dostrzec w tym rzeczywistą przyczynę wyeliminowania Blocha ze świadomości zbiorowej. !
ANDRZEJ ŻOR, historyk, ekonomista,
autor biografii Jana Blocha

A

Wojna w eterze
1914-1945
S ynna niemiecka Enigma, maszyna szyfruj ca
Lorenza, japo ska Purple – ksi ka odkrywa
tajemnice historii wywiadu sygna owego podczas
obu wojen wiatowych. Oddaje g os bezpo rednim
uczestnikom zdarze : niemieckim kryptologom
pracuj cym po wojnie dla aliantów, brytyjskim
specjalistom od amania szyfrów, a tak e
ameryka skim i rosyjskim kryptoanalitykom.
To doskona a propozycja dla mi o ników
szpiegowskich historii.
Ksi garnia Wydawnictwa RM,
tel. 22 813-41-45,
www.rm.com.pl,
e-mail sklep@rm.com.pl
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Tomasz Wiścicki

Kolej fabryczno-łódzka:
krótka, ale ważna
Kiedy Łódź rozpoczęła przemianę z małej osady w drugie co do wielkości miasto Królestwa
Polskiego i jeden z najważniejszych ośrodków przemysłu włókienniczego w cesarstwie
rosyjskim, dobiegała końca epoka przedkolejowa. Niestety, ten ważny wynalazek nie dotarł
jeszcze do Łodzi, zatem z braku żeglownych rzek jedynym dostępnym środkiem transportu
był wóz zaprzężony w konie lub woły. W ten sposób dowożono materiały do budowy
miasta, surowce dla przemysłu, żywność dla budowniczych i mieszkańców.
Tak też wywożono produkty pracy pierwszych łódzkich fabryk.

Na

początku nie trzeba było się specjalnie kłopotać o dowóz źródeł
energii: korzystano głównie z siły wód.
Kiedy jednak okazało się, że przyszłość
należy do maszyny parowej (pierwsza

w Łodzi pracowała w fabryce Ludwika
Geyera od 1839 roku), wykarczowano
na opał okoliczne lasy. Trzeba więc było
dowozić także paliwo, przede wszystkim
węgiel z Zagłębia Dąbrowskiego.

Budowa pierwszej linii kolejowej
w Królestwie – kolei warszawsko-wiedeńskiej (1840−1848) – zmieniła
sytuację tylko częściowo. Szlak, prowadzony po trasie możliwie najkrótszej,

Mapa sieci kolejowych Królestwa Polskiego oraz zaboru niemieckiego i austriackiego, fot. ze zbiorów Muzeum Historii Polski w Warszawie
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Licząca 25,5 wiorsty linia odgałęziała
ominął Łódź. Główną stacją obsługującą miasto stały się Rokiciny. Stamtąd się od „wiedenki” w Koluszkach, dając
do Łodzi było najbliżej (26 wiorst, początek kolejowej karierze tej mało
czyli ok. 27 km) i najwygodniej, skoro znaczącej wcześniej miejscowości.
istniała już tam wcześniej droga do Prace pod kierunkiem inż. Hipolita
Tomaszowa Mazowieckiego.
Dlatego trakt zapełnił się
ogromną liczbą wozów, kursowały też tędy pasażerskie
omnibusy.
Jednak transport zaprzęgowy, powolny (woźnica
szedł najczęściej obok
wozu), o ładowności ograniczonej siłą zwierząt, był
poważnym utrudnieniem
dla rozwoju miasta i jego
przemysłu. Trzeba było zbudować linię kolejową. Jednak
na początku na przeszkodzie
stanęły rosyjskie władze wojskowe. Królestwo Polskie,
a zwłaszcza jego część na
zachód od Wisły, uznawano
za teren potencjalnej przyszłej wojny. Dlatego wojskowi bardzo niechętnie patrzyli na pomysły budowy
tam kolei; obawiali się, że
posłuży ona wrogowi. Opór
władz rosyjskich zdołał przełamać dopiero król kolei żelaznych Jan Gottlieb Bloch.
Ten działający na ogromną
skalę przedsiębiorca, który
Bilet miesięczny na linię kolei fabryczno-łódzkiej,
zaczął swoją karierę od udziafot. ze zbiorów Muzeum Historii Polski w Warszawie
łu w budowie kolei warszawsko-petersburskiej, znał kogo trzeba Cieszkowskiego rozpoczęły się już
i zdołał uzyskać zgodę na budowę 1 września 1865 roku, a 19 listopada
kolei. Car Aleksander II wydał odpo- tego samego roku uroczyście otwarto
wiedni ukaz 18 (30) lipca 1865 roku. linię. Jej budowa trwała zaledwie dwa
i pół miesiąca. Powstała linia szczególna, krótsza i mniejsza niż niejedna
KOLEJĄ DO ŁODZI
kolej lokalna: w 1878 roku jej tabor
Kolej budowało i eksploatowało składał się raptem z pięciu parowozów,
Towarzystwo Drogi Żelaznej Fab- 21 wagonów osobowych, dwóch branryczno-Łódzkiej. Formalnie spółka kardów, czyli wagonów służbowych,
akcyjna, faktycznie była własnością 19 towarowych wagonów krytych i 36
siedmiu założycieli. Oprócz Blocha odkrytych – trzeba jednak dodać, że
(miał ¼ akcji) byli to finansiści: Mathias po linii jeździły głównie wagony obce,
Rosen, August Rephan, Maurycy Mam- zwłaszcza z „wiedenki”. Jednak miała
roth i Józef Jabłkowski, oraz przemy- ogromne znaczenie ogólnopaństwowe.
słowcy: Karol Scheibler i Edward Fran- Rozwĳała się bardzo szybko. Już
kenstein. Łącznie posiadali 80,25 proc. w 1881 roku przewożono nią 10 proc.
akcji. Pozostali mniejszościowi akcjo- towarów i 6,5 proc. pasażerów transnariusze nie mieli wiele do powiedzenia. portowanych koleją w Królestwie PolBloch aż do śmierci w 1902 roku był skim (a stanowiła zaledwie 1,8 proc.
jego sieci kolejowej). W latach
prezesem Towarzystwa.
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1875−1902 przewozy towarowe wzrosły czternastokrotnie, pasażerskie
– dziesięciokrotnie. Jak na przedsiębiorstwo kolejowe zatrudniała stosunkowo niewielu pracowników
– 2 tys. Była nazywana żartobliwie koleją familĳno-łódzką, co odzwierciedlało szczególne stosunki w relatywnie
niedużej firmie.
Pierwotnie linia była jednotorowa, ale od początku
plany przygotowano pod dwa
tory – drugi zbudowano w latach 1901−1903. Szerokość
toru była normalna, 1435 mm
– jak na „wiedence” i większości linii w Europie, a inaczej niż w Rosji. Na trasie
była pierwotnie tylko jedna
stacja, w Andrzejowie, pełniąca jedynie funkcję mĳanki.
W Łodzi dworzec zbudowano
blisko centrum miasta. Był
on czołowy – taki, na którym
tory kończą się ślepo. W 1868
roku prowizoryczny budynek
zastąpił gmach projektu warszawskiego architekta Adolfa
Schimmelpfeniga – niezbyt
urodziwy, ale okazały. Stopniowo rozbudowywany i przebudowywany, był ważnym
punktem w panoramie miasta
aż do 2012 roku. Swą powszechnie znaną, nietypową
nazwę Łódź Fabryczna zyskał
w roku 1902, gdy wraz z koleją warszawsko-kaliską zbudowano drugi
dworzec w tym mieście – Łódź Kaliska.
Dworzec Fabryczny pierwotnie otaczały tory i składy towarowe – stopniowo likwidowane, gdy ruch towarowy wyprowadzano na inne stacje.

PRYWATNA LINIA
W KRÓLESTWIE
Pierwotna umowa koncesyjna (na
75 lat, potem kolej miała przejść na
własność państwa) zakładała gwarancje
rządowe dochodu na poziomie 5 proc.
od kapitału. Gdy zysk był niższy, władze państwowe dopłacały akcjonariuszom do tej sumy. Gdy zysk przekraczał 6 proc., 1/3 nadwyżki odbierał
Skarb Państwa. Dlatego jedną z głównych trosk właścicieli było to, by zysk
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Dworzec kolejowy Łódź Fabryczna,
fotografia z lat trzydziestych XX wieku,
fot. ze zbiorów Archiwum Państwowego
w Łodzi

nie przekraczał 5 proc. Oczywiście
na papierze. Osiągano to dzięki − jak
byśmy dziś powiedzieli – kreatywnej
księgowości, np. poprzez wliczanie
do kosztów eksploatacji kolei nakładów
inwestycyjnych przy wykańczaniu jej
budowy, a także zakupów taboru. Gdy
w 1879 roku w mieście zabrakło węgla
(kolej nie radziła sobie z jego przewozem), utworzona specjalnie komisja
do zbadania działalności przedsiębiorstwa wykazała, że zarząd zaniżył dochód za lata 1868−1878 o 4,5 mln
rubli. Dopiero od 1886 roku Towarzystwo zaczęło wykazywać zysk.
Z historią kolei fabryczno-łódzkiej
łączą się ściśle dzieje dwóch odcinków,
zbudowanych w latach 1901−1903:
kolei obwodowej oraz połączenia Łodzi
ze Słotwinami. Kolej obwodowa, prowadząca do Dworca Kaliskiego (na
nowo zbudowanej linii warszawsko-kaliskiej, prowadzącej do granicy pruskiej), miała łączyć obie główne odtąd
łódzkie stacje z położoną obok Kaliskiej
stacją towarową Karolew. Kolej warszawsko-kaliska była szerokotorowa,
o rosyjskiej szerokości toru 1524 mm
– Rosjanie nie godzili się na budowę
nowych linii normalnotorowych, uważając, że w razie wojny będą one
służyć głównie wrogom. Dlatego kolej

obwodowa miała dwa tory – jeden
normalny, drugi szeroki. Ciekawostką
było stosowanie zapomnianego dziś,
a przed wojną światową dość popularnego, systemu Breidsprechera,
umożliwiającego zmianę zestawów
kołowych szerokotorowych na normalnotorowe i odwrotnie.
Do Słotwin prowadził z nowej
stacji Widzew jedynie tor szeroki, łącząc się na tej nieodległej od Koluszek
stacji z prowadzącą z Bzina (dzisiejszego Skarżyska-Kamiennej) odnogą
kolei iwangorodzko-dąbrowskiej, także
zbudowanej przez Blocha. Główna
trasa tej kolei łączyła Zagłębie Dąbrowskie z Dęblinem (ówczesnym
Iwangorodem), leżącym na trasie kolei
nadwiślańskiej, biegnącej od granicy
prusko-rosyjskiej w Iłowie (na dzisiejszej linii Warszawa – Gdańsk) do
Kowla. Krótki odcinek Łódź – Słotwiny umożliwił bezpośrednie, bez
zmiany szerokości toru, połączenie
z całym imperium. Innych planów
rozbudowy linii nie zrealizowano.
W 1912 roku władze rosyjskie rozważały wykup – wraz z koleją warszawsko-wiedeńską – także kolei fabryczno-łódzkiej. Przemawiała za tym
ogólna tendencja do tworzenia państwowych systemów kolejowych, w Ros-

ji wzmacniana przez niezwykle ważne
w tym państwie względy strategiczne.
Uznano to jednak za nieopłacalne i do
1914 roku kolej pozostała prywatna
– jako ostatnia w Królestwie Polskim.

WIELKA WOJNA
Wybuch wojny położył faktyczny
kres samodzielności kolei fabryczno-łódzkiej. Koleje zmilitaryzowano.
Mimo to Towarzystwo Drogi Żelaznej
Fabryczno-Łódzkiej nadal istniało, tyle,
że przymusowo ewakuowane do Petersburga. Zarząd wywalczył opłaty od
władz rosyjskich za najem ewakuowanego do Rosji taboru. Skończyły się,
kiedy władzę w Rosji przejęli bolszewicy.
Sama kolej funkcjonowała, choć
wojenne warunki nie sprzyjały jej pomyślności. Zwłaszcza początek wojny
był dramatyczny. Zanim Łódź (wraz
z całym Królestwem) została opanowana przez państwa centralne, kilkakrotnie przechodziła z rąk do rąk. Za
każdym razem saperzy kolejowi starannie niszczyli linię, potem ich odpowiednicy z drugiej strony frontu ją
prowizorycznie odbudowywali, aby
następnie starannie zniszczyć swoje
dzieło. Do tego dochodziło przekuwanie linii z 1435 na 1524 mm i od-
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wrotnie. Tabor wywoziła i jedna, i druga
strona – oryginalny (27 parowozów,
71 wagonów osobowych i 1016 towarowych) przepadł w głębi Rosji.
Powstałe w listopadzie 1918 Ministerstwo Komunikacji przejęło eksploatację linii kolejowych na terenie
odrodzonej Polski. Wcześniej, bo
20 września 1918 roku, przedstawiciele
zarządu Towarzystwa powrócili z Rosji
i niedługo potem zwrócili się do Ministerstwa Komunikacji o zgodę na budowę nowych linii. Odpowiedź z kwietnia 1919 roku nie pozostawiała złudzeń:
owszem, towarzystwo może zbudować
linie, ale zarządzać nimi będzie państwo.
Na prywatne koleje o znaczeniu pierwszorzędnym w wolnej Polsce miejsca
nie było. W tej sytuacji władze Towarzystwa zrezygnowały z budowy, rozpoczęły natomiast długotrwałe negocjacje w sprawie wykupu przez państwo
linii, którą i tak ono eksploatowało
– w sposób bezumowny akcjonariusze
otrzymywali gwarantowany zysk. Rokowania trwały aż do 1931 roku, spłata
R
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M

A

ostatniej raty należności nastąpiła 11
października roku następnego. Likwidacja spółki w lipcu 1935 roku oznaczała
koniec formalnych dziejów kolei jako
samodzielnego przedsiębiorstwa.

CO DALEJ?
Nie zakończyła oczywiście historii
samej linii. W wolnej Polsce stała się
ona, po przekuciu wszystkich linii na
normalną szerokość, częścią węzła
łódzkiego. Wraz w odcinkiem „wiedenki” pozostała jednym z dwóch połączeń z Warszawą – obok dawnej
kolei kaliskiej, przez Łowicz. Od 7 października 1934 roku Łódź Fabryczną
łączyły z Warszawą ekspresowe pociągi
w postaci wagonów motorowych produkcji Cegielskiego. Prędkość 120
km/h pozwoliła na osiągnięcie czasu
jazdy półtorej godziny. Jednak układ
węzła łódzkiego był wyjątkowo niekorzystny: dwa główne dworce, Fabryczny i Kaliski, są połączone mocno
okrężną drogą. W dodatku Łódź Fab-
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ryczna pozostała dworcem czołowym,
z którego można jechać, jak w chwili
budowy, wyłącznie w stronę Koluszek,
Słotwin oraz (od 1915) „wiedenką”
na południe, w stronę Śląska i Zagłębia.
Nie zmieniły tego liczne późniejsze
modernizacje i rozbudowy.
Po drugiej wojnie światowej kolej
fabryczno-łódzką zelektryfikowano,
uroczyste otwarcie nastąpiło 3 października 1954 roku. Jednak planów
przebicia linii z Łodzi Fabrycznej na
zachód, by połączyć bezpośrednio dwa
łódzkie dworce, Fabryczny i Kaliski,
nie zrealizowano. Na razie zmodernizowana do prędkości 160 km/h kolej,
dziś prawie w połowie w granicach
administracyjnych Łodzi, funkcjonuje
na odcinku od Koluszek do Łodzi-Widzewa. Krótki tunel do nowej, podziemnej Łodzi Fabrycznej wraz z samą
stacją ma być ukończony w przyszłym
roku. Co będzie dalej, zobaczymy. !
TOMASZ WIŚCICKI, historyk, prawnik, publicysta,
współpracował m.in. z Laboratorium Więzi
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Ewa Szczepańska

Testament

Jana Gottlieba Blocha
O treści ostatniej woli Blocha poinformowała czytelników „Gazeta Handlowa”
z 11 stycznia 1902 roku, trzy dni po jego pogrzebie. Stało się to na prośbę rodziny. Badacze
długo mieli do dyspozycji tylko tę oficjalnie opublikowaną wersję. Odkrycie oryginalnego,
kompletnego dokumentu niewiele zmienia w kwestiach merytorycznych, ale umożliwia głębszą
analizę i pozwala lepiej poznać Blocha – przedsiębiorcę i społecznika.

T

rudno pokrótce przedstawić całą
prospołeczną i filantropĳną działalność Jana Blocha. Pewne jest, że
spośród wielu działających na tych
polach przemysłowców i finansistów
wysuwał się na pierwsze miejsce.
Wiemy, że będąc osobą świadomą
przeznaczania posiadanych środków,
decyzje o wspieraniu, podobnie jak
w biznesie, zawsze poprzedzał wnikliwą oceną.

Mające moc naprawczą interwencje
były konkretne, przemyślane i zaplanowane, a prospołeczność wielowymiarowa.
Zlecił np. przygotowanie projektu kas
emerytalnych dla pracowników kolei,
aby zapewnić im godziwe warunki
materialne po zakończeniu kariery zawodowej.
W sferze oświatowej Bloch zaangażował się w utworzenie Politechniki
Warszawskiej, m.in. ofiarowując po-

Budynek do dziś funkcjonującego Przytułku św. Franciszka Salezego – jedyny zachowany trwały ślad
działalności prospołecznej Jana Blocha – symboloczny pomnik przedsiębiorcy filantropa.
fot. ze zbiorów Towarzystwa Przytułku/Jerzy Krug

mieszczenia w centrum Warszawy,
które zaadaptowano dla potrzeb dydaktycznych kosztem 100 tys. rubli.
Politechnikę otwarto w 1898 roku,
przyjmując na pierwszy rok 267 studentów.
W dziedzinie upowszechniania kultury był równie aktywny. Wielki projekt Blocha, częściowo zrealizowany
za jego życia, to domy ludowe – działające na rzecz rozwoju kultury i mo-
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ralności wśród warstw ubogich.
Na ten cel zapisał w testamencie
ogromną kwotę 250 tys. rubli,
powierzając żonie i dzieciom
misję ich tworzenia. Kolejny
przykład, to ofiarowanie własnego, liczącego 10 tys. tomów
księgozbioru, Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy.
W sferze filantropĳnej Bloch
angażował się w budowę szpitala
dziecięcego, zorganizowanie
kasy pożyczkowej dla ubogich
studentów uniwersytetu, pozostawił legat dla Warszawskiego
Towarzystwa Dobroczynności,
przeznaczył grunt i pieniądze
na budowę domu dla Przytułku
św. Salezego na Powiślu, brał
udział w kwestach na cele dobroczynne, które organizowała Jan Bloch i jego żona Emilia z Kronenbergów, fot. ze zbiorów prywatnych Jeremiego Szczeniowskiego,
fot. Jana – K. Szapiro, Petersburg, fot. Emilii – Jan Mieczkowski, Warszawa
jego żona Emilia.
Towarzyskość jest następną
aktywnością społeczną rodziny Blo- w Zachęcie, można zauważyć, że że wspierano ok. 3 tys. rodzin rocznie,
co zaspokajało tylko niewielką część
chów. Wiek XIX to epoka salonów. większość kupił Jan Bloch.
potrzeb.
Były one nie tylko miejscem spotkań,
Bloch zdawał sobie z tego sprawę,
lecz nade wszystko instytucją kształTOWARZYSTWO
dlatego sponsorował ochronki, przedtowania opinii publicznej, wypracoPRZYTUŁKU
szkola i szkoły, fundował nagrody
wywania wzorców postaw i zachowań,
ŚW. FRANCISZKA
i stypendia, łożył na przytułki i orgawymiany idei oraz sporów intelekSALEZEGO
nizacje dobroczynne. W filantropĳnym
tualnych. Wśród salonów arystokratów
W WARSZAWIE
dziele niestrudzenie pomagały mu
i przemysłowców za jeden z najbarRozwojowi gospodarczemu War- małżonka Emilia, córki, siostry i szwadziej popularnych i hierarchicznie
stojących wysoko uważano salon pań- szawy i dynamicznemu wzrostowi gierki. Emilia, od lat uczestnicząca
stwa Blochów. W okazałym domu jej ludności (w 1864 roku – 250 tys. wraz z mężem w pracach Warszawprzy ul. Królewskiej w Warszawie mieszkańców, w 1885 – ponad 400 skiego Towarzystwa Dobroczynności
Bloch zgromadził liczne dzieła sztuki tys.) towarzyszył szybki wzrost grupy (wicedyrektorka), chętnie wspierała
− przedmiot podziwu zebranych najemnych pracowników fizycznych wszelkie działania filantropĳne zwiąi jednocześnie złośliwych kpin z do- (w 1869 roku – 54 tys., w 1882 roku zane z kobietami i dziećmi.
Jej ukochanym dzieckiem był Przyrobkiewicza. Niesłusznie, ponieważ – 108 tys.). Proletariat był bardzo
zbiory były kompletowane starannie niejednorodny, ludzie z jego niższych tułek św. Franciszka Salezego, którego
i ze smakiem, a wiele z nich, np. pa- warstw ledwo mogli się utrzymać historia zaczęła się ok. 1880 roku. Porawan z rycinami Andriollego do Pana z pracy własnych rąk. Wielu ludzi wstał z inicjatywy zakonnicy Anny
Tadeusza, służyło domownikom. było stale niedożywionych, mieszkali Kobylińskiej ze Zgromadzenia Sióstr
W 1903 roku, rok po śmierci Blocha, w ciasnych, przepełnionych i wil- Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo.
wdowa po nim ofiarowała warszaw- gotnych, w zimie z reguły niedo- W porozumieniu z Biurem Informaskiemu Towarzystwu Zachęty Sztuk grzanych pomieszczeniach. Konsek- cyjnym o Nędzy Wyjątkowej, na zlePięknych wspaniałą na skalę euro- wencją była bardzo wysoka liczba cenie Warszawskiego Towarzystwa
pejską kolekcję rysunków dawnych zachorowań i ogromna umieralność; Dobroczynności, wraz z innymi zamistrzów oraz francuskie rysunki to z kolei wiązało się z pozbawieniem konnicami siostra Anna otoczyła opieką
obyczajowe i satyryczne z publikacji środków do życia całych rodzin. osoby biedne i opuszczone. Warunki
prasowych i książkowych. Licząca 76 Choroby, głód, brak pracy, kalectwo, lokalowe w kilku wynajętych mieszegzemplarzy kolekcja znajduje się starość – to w tamtych czasach były kaniach ograniczały zakres pomocy,
obecnie w Muzeum Narodowym główne przyczyny ubóstwa. Roz- dlatego wspólnie z proboszczem parafii
w Warszawie, podobnie jak kilka po- miaru nędzy do końca sobie nie Świętego Krzyża (przytułek działał na
darowanych obrazów olejnych z ro- uświadamiano..Z szacunków powsta- jej terenie) zaczęto szukać rozwiązania
dzinnych zbiorów. Z kolei przeglądając łego w 1870 roku Biura Informacyj- problemu. Pierwszy zadeklarował pospisy nabywców dzieł wystawionych nego o Nędzy Wyjątkowej wynika, moc Jan Bloch.
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23 października 1895 roku podczas testamentowy Jana Blocha na rzecz pomoc pielęgniarską dla ludności,
wydawano obiady dla 800 osób dzienpierwszego posiedzenia Rady Opie- towarzystwa.
Pierwszym prezesem Towarzystwa nie. Towarzystwo nadal prowadzi
kunów Przytułku, dzięki hojnej donacji
Blocha, podjęto decyzję o budowie Przytułku św. Franciszka Salezego działalność statutową i zgodnie z ewidomu z przeznaczeniem na Przytułek została jego córka Aleksandra z Blo- dencyjnymi rejestrami do dziś udzieŚwiętego Franciszka Salezego dla osób do chów Weyssenhoff, żona barona Józefa liło schronienia prawie 7 tys. potrzepracy niezdolnych i opuszczonych. Fun- Weyssenhoffa. Razem z matką brała bujących.
datorami domu zostało
wiele osób, wśród nich
PRZESŁANIE
m.in. Andrzej Zamoyski,
BLOCHA
Konstanty i Antonina
Rudzcy, Wilhelm Rau,
Testament pozwala doLeon Leval, Kazimierz
strzec Jana Blocha w zui Maria Sobańscy, Leopold
pełnie nowym świetle. FiKronenberg, Gustaw Gerlantrop pisał go parę dni
lach, ale przede wszystkim
przed śmiercią, drżącą ręką,
Emilia i Jan Bloch oraz
przykuty do łóżka, cierpiący.
Aleksandra Weyssenhoff.
Nie musiał, a jednak pre3 lipca 1896 roku podcyzyjnie przekazując swoją
pisano akt erekcyjny
wolę, obdarował rzesze poi wmurowano kamień wętrzebujących warszawiaków.
gielny pod budowę domu.
„Za życia uprzejmy i hojny
Rok później w budynku
dla tych, co prosili i dla
przy ul. Solec 36 zamiesztych, którzy rad szukali”,
kali pierwsi lokatorzy. Od
obdarowując z pewnością
tego momentu aż do 1939
nie myślał ile może znaczyć,
roku losy domu były zwiąw dalekiej perspektywie
zane z Blochami, ich robezinteresowna pomoc.
dziną i przyjaciółmi.
Czym są dobroczynność
Osobiste kontakty Emii filantropia dzisiaj? Polii Bloch, starania Aleksandobnie jak w czasach Blodry Weyssenhoff oraz
cha – niezbędnym instruAleksandra Weyssenhoff z dziećmi, w życiu Przytułku uczestniczyła przez
wsparcie mecenasa Alfonsa
mentem budowania soliblisko 45 lat (1895–1939), pierwsza prezeska Towarzystwa Przytułku
Ziętkowskiego umożliwiły
darności społecznej. To zaśw. Franciszka Salezego, fot. ze zbiorów prywatnych Anny
legalizację i usamodzielrówno działalność altrui Antoniego Weyssenhoffów
nienie Towarzystwa Przyistyczna, jak i przyjmująca
tułku św. Franciszka Salezego. 17 lu- czynny udział w posiedzeniach Ko- postać relacji opartych na wymianie
tego 1903 roku Ministerstwo Spraw mitetu Założycielskiego Rady Opie- (pomoc wzajemna, sponsoring, patWewnętrznych w Petersburgu za- kunów, a potem w pracach Towarzy- ronat, reklama społeczna). Dobrotwierdziło jego pierwszy statut. Celami stwa Przytułku św. Franciszka Sale- czynność i filantropia należą do tych
działania były: bezpłatna opieka nad zego. W domu znalazły schronienie wartości społecznych, bez których
osobami obojga płci, starcami i znie- i opiekę osoby obojga płci bez względu niemożliwy jest prawidłowy rozwój
dołężniałymi, pozbawionymi środków na wyznanie. W latach 1903–1969 społeczny i gospodarczy. Przeciwstautrzymania, prowadzenie przedszkola działała ochronka dla dzieci, a w latach wiając się egoizmowi w życiu pubdla dzieci do lat sześciu. Liczba pod- 1909–1934 (pkt. II litera d Testamentu) licznym, są reakcją i obroną przed
opiecznych zależeć miała od posia- na zakupionej sąsiedniej działce funk- nadmiernym liberalizmem, marginadanych pomieszczeń i środków. Przy- cjonowało schronisko pod wezwaniem lizacją ogromnych rzesz ludzi oraz
jęto również, że towarzystwo może św. Anny dla ubogiej młodzieży aka- wyrazem szacunku wobec najubożsię składać z nieograniczonej liczby demickiej, potem zamienione na szych. Tak jak Bloch i wielu jemu
członków obojga płci, każdego stanu przedszkole. W latach 1939–1945 podobnych, pamiętajmy o tym na co
i majątku czy wyznania – dzielili się Przytułek rozszerzył opiekę na wszyst- dzień i pomóżmy pomagać. !
na honorowych, zwykłych, współ- kich potrzebujących, a w czasie popracujących i wspomagających. To- wstania warszawskiego udzielał po- Na następnej stronie: fragment testamentu
warzystwo Przytułku św. Franciszka mocy jego uczestnikom. W 1945 roku Jana Blocha poświęcony darowiźnie na rzecz
Przytułku św. Franciszka Salezego
Salezego istnieje do dziś, a statut w domu znaleźli schronienie repatz 1903 roku z drobnymi zmianami rianci: Francuzi, Belgowie i Holendrzy,
EWA SZCZEPAŃSKA, socjolożka, pracuje na rzecz
nadal obowiązuje. 111 lat temu – 13 prowadzono współpracę z Czerwo- Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego,
grudnia 1904 roku wykonano zapis nym Krzyżem, świadczono doraźną współpracuje z Fundacją im. Jana Blocha
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OSTATNIA WOLA BLOCHA – FRAGMENTY
(podkreślenia pochodzą od autorki)
W testamencie Jan Bloch poczynił liczne zapisy na cele filantropijne, przykładowo w części
sporządzonej 4 grudnia 1901 roku:
II. Po potrąceniu udziałów żony mojej pozostały majątek podzielony zostanie pomiędzy pięcioro dzieci
pozostałych po mnie w równych częściach po potrąceniu następujących legatów z części rozporządzalnej
fortuny mojej:
Urzędowi Starszych Zgromadzenia Kupców miasta Warszawy, w celu utworzenia legatu z procentów,
od którego wydawały by się wsparcia podupadłym Kupcom, rubli dziesięć tysięcy – 10 000 rubli.
Przeznaczam kapitał rubli dwieście pięćdziesiąt tysięcy – 250 000 rubli, wg własności żonie mojej
Emilyi z Kronenbergów. Proszę żony mojej, ażeby tego kapitału użyła na zapomogi dla zakładania
instytucyi dobroczynnych dla biednych i niekarmionych chrześcijan i żydów Królestwa Polskiego. Te
instytucje, które życzyłbym sobie, ażeby otrzymywały pierwszeństwo przed innymi, określone w pracach
moich, wystosowanych do władz domach ludowych z powodu przyjazdu Cesarza do Warszawy i zebrania
milionowego funduszu oraz Instytucyi, które przez Cesarzową popieranemi by być powinny. Pomoce dla
chorych i cierpiących oraz lepszego karmienia dzieci uważam za najbardziej zasługujące na poparcie.
Z funduszu rubli dwieście pięćdziesiąt tysięcy – 250 000 rubli, część nie przekraczającą dziesięciu
tysięcy – 10 000 rubli użyte być muszą na koszty przedwstępne organizacyi i uzyskanie zezwoleń Władz.
Proszę również żony mojej, o ileby sama powyższego życzenia mojego wykonać nie zdołała, aby
obowiązek wykonania przekazała naszym dzieciom.
Na części nieruchomości mojej nr. 2959, 2960 A.B., 2961 na Solcu w Warszawie położonych na
przestrzeni zawierającej przeszło 4 000 łokci kwadratowych wybudowanym został przytułek noszący
nazwę Śgo Salezego. Grunt ten oddaję na własność nieograniczoną Tegoż przytułku Śgo Salezego.
Nadto z gruntów przyległych do owego przytułku Śgo Salezego (z placów nieruchomości moich nr
2959, 2960 A.B., 2961 zawierających przestrzenie około …….. łokci gruntu, część około dwadzieścia
jeden tysięcy łokci – 21 000 łokci kwadratowych gruntu, przeznaczam na zakładanie instytucji
dobroczynnych według uznania żony mojej. Granice tego darowującego się placu wskaże żona moja
Emilya wedle swego uznania z ogólnej przestrzeni tych wzmiankowanych placów lub którego bądź
z nich.
W kasie Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności zdeponowanym jest na moje imię fundusz, pochodzący z dochodów domu pobernardyńskiego, w chwili obecnej około rubli sześćdziesiąt pięć tysięcy
– 65 000 rubli wynoszący, zupełnie nie zapisany w księgach moich, jako specjalne naznaczenie mający
a mianowicie dla wydawania pożyczek kończącym Zakłady wyższe naukowe. Regulamin dotychczas
przez Rząd zatwierdzonym nie został – Kapitał powyższy przeznaczam na własność żonie mojej. Proszę
żony mojej, ażeby fundusz ten przeznaczyła wedle wskazówek Regulaminu, a w razie niemożliwości
dołączyła takowy do Kapitału dwieście pięćdziesiąt tysięcy rubli – 250 000 rubli, o którym w punkcie II
litery b) jest mowa.
Od Szkoły Politechnicznej w Warszawie przynależny mi fundusz za najem lokali za rok jeden
przekazuję żonie mojej na własne potrzeby użycia takowego wedle Jej uznania dla dobra uczących
w tejże Szkole Politechniki bez różnicy wyznań.
W dodatku do testamentu z datą 29 grudnia czytamy zaś:
Udoskonalenia obecne w technice prowadzenia wojny dają stronie broniącej się tak ogromne
awantaże, że wobec wzajemnej [nieczytelny wyraz] ludów pomiędzy sobą nawet zwycięski napastnik nie
osiągnie rezultatów odpowiednich do poniesionych ofiar, a tem samem wojna stała się anachronizmem.
Uznanie tych faktów przez szerokie koła publiczności posiada ogromną doniosłość dla ludzkości.
W dalszym więc ciągu przedsięwziętej przeze mnie działalności przeznaczam sumę rubli pięćdziesiąt
(50 000) tysięcy dla użycia na prace i pomoce dla wydawnictw i działalności w celach wyżej wskazanych
dowiedzenia niepraktyczności wojny i jej bezcelowości. Suma rubli pięćdziesiąt tysięcy wypłacona będzie
via Bureau International Permanent de la Paix z Berna do spożytkowania sposobem następującym:
całkowita suma rubli 50 000 rozdzielona zostanie na 5 równych części. Co lat dwa każda z tych części
wraz z narosłymi procentami użyta będzie według regulaminu, który przez Biuro Stałe Pokoju
wypracowanym zostanie łącznie z Henrykiem Blochem.
Oryginał testamentu jest pełen emocji, próśb i nakazów dotyczących realizacji postanowień Blocha.
Widzimy, że nie są one dla Blocha błahe, O każdy element zadbał skrupulatnie. Jego testament to hołd
dla świeckiej idei humanizmu. Stworzony na zwykłym papierze w linie, zaskakuje mało wytworną formą
i sprawia wrażenie napisanego w pośpiechu. Podobnie wyglądają kodycyle (kodycyl to późniejszy
dodatek do testamentu, zawierający rozporządzenie majątkiem na wypadek śmierci, bez ustanowienia
spadkobiercy), w których myśl jest sformułowana jakby na przypadkowo znalezionych kartkach. Żadnych
ozdobnych papeterii, kredowych nośników czy wykwintnych kopert. Ważna jest treść, nie forma.
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Peter van de Dungen
przeł. Michał Kopczyński

Jan Bloch

i pierwsza Pokojowa Nagroda Nobla
Niedawna setna rocznica wybuchu pierwszej wojny światowej jest okazją, aby przypomnieć
pionierskie, wręcz profetyczne dzieło Jana Blocha poświęcone wojnie. Jest zaskakujące,
że upamiętniając ofiary wojny, nie pamiętamy człowieka, który uczynił więcej niż ktokolwiek,
by tej katastrofie zapobiec. A przecież pokój ma swoich bohaterów o zasługach nie mniejszych
niż zasługi bohaterów wojen. To właśnie dla ich uczczenia szwedzki wynalazca Alfred Nobel
stworzył nagrodę pokojową swego imienia.

Strona tytułowa sześciotomowej książki Blocha pt. Przyszła wojna pod względem technicznym, ekonomicznym i politycznym, fot. www.polona.pl

TEMAT MIESIĄCA : JAN BLOCH

C

hoć Jan Bloch był nominowany
do pierwszej Pokojowej Nagrody
Nobla, to nie został jej laureatem.
A nawet gdyby ją otrzymał, i tak
zapewne by o nim zapomniano.
Fakt, że bohaterowie pokoju,
w tym laureaci Pokojowej Nagrody Nobla, są słabo rozpoznawalni, odzwierciedla nieobecność
w kulturze historii pokoju (swoistego alter ego dla historii wojen),
muzeów pokoju i pomników poświęconych pokojowi, które upamiętniałyby wysiłki zmierzające
do zapobiegania konfliktom zbrojnym.
Alfred Nobel sporządził testament w listopadzie 1895 roku,
niecały rok przed śmiercią. Gigantyczną fortunę przeznaczył
na coroczną nagrodę w trzech
dziedzinach nauki: fizyce, chemii
oraz fizjologii lub medycynie,
oraz na literacką i pokojową.
Właśnie ustanowienie tej ostatniej
dało asumpt do domysłów, że
w ten sposób fundator chciał
oczyścić własne sumienie splamione zaangażowaniem w przemysł zbrojeniowy i wynalezieniem dynamitu. Wydaje się jednak
bardziej prawdopodobne, że
Noblem kierowały inne motywacje: przewidział nadejście ery
broni masowego rażenia, zdawał
sobie sprawę z konsekwencji jej
użycia i pragnął, aby świat trwale
porzucił wojny jako sposób rozwiązywania konfliktów. Nobel
przyjaźnił się z austriacką hrabianką Berthą von Suttner, która
w latach siedemdziesiątych XIX
wieku przez bardzo krótki czas
była jego sekretarką. Zyskała rozgłos jako pisarka, jej bestsellerowa
powieść Precz z orężem ukazała
się w 1889 roku (wyd. polskie
1898). Suttner szybko (i nieoczekiwanie) stała się przywódczynią światowego ruchu pokojowego. Stała na jego czele aż do
śmierci: zmarła w czerwcu 1914 roku,
kilka tygodni przed wybuchem wojny,
której, podobnie jak Jan Bloch, próbowała zapobiec. Bertha von Suttner
była też inicjatorką utworzenia wielu
narodowych organizacji pacyfistycznych i organizatorką licznych kon-

ferencji ruchu pokojowego. O tym,
że Noblowska koncepcja pokojowej
nagrody kształtowała się pod jej wpły-
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nizowanie i promowanie kongresów na
rzecz pokoju. Dla wielu obserwatorów
niespodzianką było pominięcie von
Suttner wśród laureatów pierwszej edycji nagrody w 1901 roku.
Musiała czekać na swoją kolej
do 1905 roku.

OJCIEC PIERWSZEJ
KONFERENCJI
POKOJOWEJ

Zdobywcy pierwszej Pokojowej Nagrody
Nobla (od góry): Frédéric Passy
i Henri Dunant, fot. Wikipedia

wem, świadczy fragment testamentu
Nobla: nagrodę należy przyznawać
za największe zasługi w dziele budowania
braterstwa między narodami, zniesienia
lub redukcji sił zbrojnych oraz za orga-

Bloch poznał Berthę von Suttner podczas haskiej konferencji
pokojowej w 1899 roku. Inaczej
niż ona nie otrzymał drugiej szansy na odebranie Pokojowej Nagrody Nobla − zmarł na początku
roku 1902. Stało się to kilka tygodni po ogłoszeniu nazwisk
pierwszych laureatów: Frédérica
Passy’ego i Henri Dunanta. Choć
nigdy nie dowiemy się, czy Bloch
otrzymałby nagrodę, to istnieją
poważne przesłanki, by na to pytanie udzielić odpowiedzi twierdzącej. Najważniejszym dowodem są głosy oddane za jego kandydaturą podczas dyskusji o tym,
kogo uhonorować pierwszą nagrodą. Przez długi czas sądzono,
że kandydaturę Blocha zgłosiła
krakowska Akademia Umiejętności (od 1919 roku Polska Akademia Umiejętności). Ostatnio
jednak okazało się, że byli też
inni wnioskodawcy.
Droga do sławy Blocha w kręgu zachodnich pacyfistów zaczęła
się od publikacji w 1898 roku
w Petersburgu i Warszawie (a potem także w Berlinie i Paryżu)
wielkiej, sześciotomowej książki
o przyszłej wojnie: Przyszła wojna
pod względem technicznym, ekonomicznym i politycznym. W tym
samym czasie car Mikołaj II zaproponował zwołanie międzynarodowej konferencji w celu
zatrzymania wyścigu zbrojeń
i ustanowienia pokojowych sposobów
rozwiązywania konfliktów międzynarodowych. Tak oto podzielane przez
pacyfistów przekonanie, że wyścig
zbrojeń jest zbyt kosztowny i zbyt
niebezpieczny, znalazło drogę na dyplomatyczne salony. Konkluzje Blocha
były identyczne i szybko powiązano
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je z carem. Konsekwencją apelu cara
było zwołanie niemającej precedensu
w dziejach konferencji, która odbyła
się w Hadze wiosną i latem 1899
roku. Bloch i Suttner byli najważniejszymi, choć nieoficjalnymi, jej
uczestnikami, reprezentującymi ruch
pokojowy. Ich celem było wpłynięcie
na 100 dyplomatów i ekspertów wojskowych, którzy przybyli na konferencję. Zarówno Bloch, jak i Suttner
przyjmowali gości w swoich salonach;
ponadto Bloch zorganizował cztery
publiczne wykłady, żywo komentowane i docenione przez uczestników
konferencji.
Nie bez racji uznano Blocha za duchowego ojca pierwszej haskiej konferencji pokojowej. Wprawdzie nie
doprowadzono wtedy do rozbrojenia,
ale ustanowiono Stały Trybunał Arbitrażowy, pierwszą międzynarodową
instytucję mającą rozwiązywać konflikty
między państwami w sposób pokojowy.
Trybunał istnieje do dziś jako Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, obraduje w Pałacu Pokoju, symbolicznym budynku ufundowanym
przez szkocko-amerykańskiego magnata stalowego Andrew Carnegiego.

BLOCH I POKOJOWA
NAGRODA NOBLA
Nietrudno zauważyć, że Bloch bardziej niż ktokolwiek wpłynął na decyzję cara, by zaproponować zwołanie
międzynarodowej konferencji dotyczącej rozbrojenia i pokoju. Jego pacyfistyczne wysiłki odpowiadały więc
w pełni warunkom Nobla, który zaznaczył w testamencie, aby honorować
nagrodą pokojową osoby najbardziej
zasłużone w mĳającym roku. Tymczasem
najważniejsze dokonania dwóch pierwszych laureatów, Dunanta i Passy’ego,
przypadły na lata sześćdziesiąte XIX
wieku. Nagroda dla nich była raczej
ukoronowaniem osiągnięć całego życia,
niż odzwierciedleniem ostatnio podjętych działań. Co więcej, przyznanie
jej Dunantowi wywołało krytykę.
Czerwony Krzyż, którego był ojcem
założycielem, powstał po to, aby ulżyć
cierpieniom ofiar wojen, a nie po to,
by wojny wyeliminować.
Nominacja Blocha do Pokojowej
Nagrody Nobla nie zaskakuje. Wspie-
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rał go np. ceniony włoski dyplomata
książę Constantino Nigra, ambasador
Włoch w Wiedniu i przewodniczący
włoskiej delegacji na konferencję haską w 1899 roku. W krótkim liście
napisanym 20 marca 1901 roku książę
proponował wręczenie nagrody honorowej carowi Mikołajowi II, a samą
Pokojową Nagrodę Nobla mieli podzielić między siebie Passy, von Suttner i Bloch. Te same trzy osoby (a
także kilka innych kandydatur) proponował jeden z wpływowych liderów międzynarodowego ruchu pacyfistycznego, Holender dr Samuel
Baart de la Fallie. O Blochu napisał:
Pan Jean de Bloch uczynił najwięcej na
rzecz zniesienia i redukcji sił zbrojnych.
Mówi się, że car Mikołaj II był bardzo
poruszony tak działalnością madame von
Suttner, jak i monumentalną książką
pana de Bloch. Z kolei Philip Sagnac,
profesor historii nowożytnej na Uniwersytecie w Lille, wysunął tylko
jednego kandydata: Blocha. 17 marca
1901 roku pisał: Moim zdaniem wśród
ludzi, którzy dowiedli [...] konieczności
zachowania pokoju i katastrofalnych skutków, do jakich doprowadzi wybuch wielkiej
wojny, wybitny publicysta Jan de Bloch
wysuwa się zdecydowanie na czoło. Nie
mam wątpliwości, że jest on nie tylko filozofem i prawnikiem, lecz również człowiekiem czynu, który wywarł duży wpływ
na kongres pokojowy w Hadze. W mojej
opinii jego – wciąż zbyt mało spopularyzowana – wielka praca o wojnie, jak
i jego przeszłe i obecne wysiłki na rzecz
zachowania pokoju powinny zostać uhonorowane [...] tą wielką nagrodą. Kandydaturę przemysłowca popierał także
hrabia Stanisław Tarnowski, który
w imieniu Akademii Umiejętności
w Krakowie pisał: Dzieło pana Jeana
de Bloch, [...] spełnia [...] wymogi i ma
przymioty wymagane przez fundatora
konkursu. Według rozpowszechnionych
poglądów, wynikających z krytyk i recenzji,
które potwierdzają naszą opinię, „Przyszłą
wojnę” należy uznać za dzieło znakomite.
Była to oczywiście prawda, ale list
nie wspominał o zaangażowaniu Blocha podczas konferencji haskiej
i o jego nieustających pracach na
rzecz krzewienia idei pokoju, o których mowa w testamencie Nobla.
Znacznie lepiej był sformułowany
drugi list z Krakowa, napisany przez

dr. Franza J. Kasparka, profesora
prawa międzynarodowego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Stanowił
on najobszerniejszą i najlepszą rekomendację dla Blocha: zawierał zwięzłe
podsumowanie jego osiągnięć w dziele szerzenia idei pacyfistycznych i ukazywał centralną rolę w światowym
ruchu na rzecz pokoju. Kasparek
wspominał także o ostatnich inicjatywach Blocha − wystawie zorganizowanej podczas Wystawy Światowej
w Paryżu w roku 1900 oraz jej kontynuacji, jaką miało być Muzeum
Pokoju w Lucernie. Otwarto je już
po śmierci Blocha, w czerwcu 1902
roku, a wstęgę przecinali współlaureat
pierwszej Pokojowej Nagrody Nobla
Frédéric Passy i Bertha von Suttner.
Biorąc pod uwagę liczbę rekomendacji dla Blocha, należy go uznać za
mocnego kandydata do nagrody. Tym
bardziej więc dziwi, że nie znalazł się
na krótkiej liście nominowanych.
Wpłynął na to zapewne fakt, że do
ruchu pacyfistycznego Bloch dołączył
dopiero niedawno, podczas gdy do
pierwszej nagrody uformowała się
długa kolejka zasłużonych w poprzednich dekadach czempionów pokoju (sformułowanie z testamentu Nobla).
Wielu z nich rzeczywiście otrzymało
nagrodę w pierwszej dekadzie jej
istnienia. Blocha pominięto, ale, paradoksalnie, znalazł się w dobrym
towarzystwie: w panteonie laureatów
Pokojowej Nagrody Nobla zabrakło
najsławniejszego pacyfisty XX wieku
Mahatmy Gandhiego (i to pomimo
pięciokrotnej nominacji). Nieobecność
wśród laureatów w żaden sposób nie
obniża rangi zasług tych dwóch postaci
i znaczenia inspiracji, jakiej dostarczyli
światu wciąż żyjącemu na krawędzi
wojny, światu, w którym konieczność
zapobiegania konfliktom zbrojnym
jest jeszcze bardziej aktualna niż 100
lat temu. !
Pełna wersja niniejszego tekstu
dostępna jest na stronie Nobel
Peace Prize Research & Information: www.nppri.org/pdf/Vol3_No2.pdf.

PETER VAN DEN DUNGEN, wykładowca
Uniwersytetu w Bradford, zajmuje się dziejami
ruchu pacyfistycznego i Pokojowej Nagrody Nobla
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Haskie

Piotr Szlanta

konferencje pokojowe

1899−1907

Na przełomie XIX i XX
wieku nie brakowało
konfliktów
międzynarodowych
mogących doprowadzić
do otwartej wojny
pomiędzy mocarstwami.
Prawdopodobieństwo
jej wybuchu wzmagało
krystalizowanie się
w Europie bloków
polityczno-wojskowych
i narastający wyścig
zbrojeń, napędzany
dodatkowo przez postęp
technologiczny. Ten stan
rzeczy niepokoił wiele
światłych osób, w tym
Jana Blocha.

Taniec między jajkami w zielonej
Hadze – karykatura na pierwszą
konferencję haską z monachĳskiego
czasopisma „Jugend” z lipca 1899
roku, fot. ze zbiorów Biblioteki
Uniwersytetu w Heidelbergu
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pośród wielkich mocarstw szczególnie Rosja nie była w stanie
dotrzymać kroku reszcie w kwestii
modernizacji armii. Jej potencjalni
przeciwnicy − Wielka Brytania, Niemcy i Austro-Węgry – mieli znacznie
większe możliwości finansowe.
24 sierpnia 1898 roku rządzący od
kilku lat car Mikołaj II zaproponował
przywódcom innych państw zwołanie
konferencji międzynarodowej mającej
doprowadzić do ograniczenia wyścigu
zbrojeń i wypracowania pokojowych
metod rozstrzygania sporów międzynarodowych. Monarcha był pod wrażeniem m.in. idei Jana Blocha; dowodził, że zachowanie powszechnego
pokoju i zahamowanie zbrojeń, które
ciążą wszystkim narodom i zmniejszają
ich dobrobyt, powinno być celem dążeń wszystkich rządów. Zbrojenia
w nieproduktywny sposób pochłaniają
pracę i zasoby finansowe społeczeństw,
przyczyniając się do kryzysów gospodarczych. Poza tym, w rezultacie szybkiego postępu technologicznego, tracą
sens militarny. Setki milionów są wydawane po to, aby stworzyć straszliwe machiny
zniszczenia, które dziś uchodzą za ostatnie
słowo nauki, a już jutro są skazane na
utratę wszelkiej wartości wskutek nowych
odkryć na tym polu – przekonywał Mikołaj. Car uważał również, że taka
konferencja byłaby dobrym progno-
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stykiem na zbliżające się nowe stulecie.
30 grudnia rozesłał do przywódców
kolejne listy, w których proponował
szczegółowy program konferencji.
Władcy i politycy odnosili się do
pomysłu z dużą rezerwą. Amerykański
sekretarz stanu John Hay uznał, że
propozycjom Mikołaja brakuje wiarygodności, a dyskusje nad nimi przyniosą więcej szkód niż korzyści. Natomiast cesarz Wilhelm II stwierdził
wprost: Zgodziłem się na ten nonsens,
aby [car – przyp. P. Sz.] nie wyszedł na
głupca przed całą Europą. Ale w praktyce
będę tak jak dotąd pokładał wiarę w Bogu
i ostrzu mego miecza! Tyle że krytycznych
uwag nikt jednak nie wyrażał publicznie. Aby nie urazić cara oraz nie
wyjść na podżegaczy wojennych,
znaczna część państw przyjęła płynące
z Petersburga zaproszenie. Propozycja
Mikołaja spotkała się bowiem z dużym
zainteresowaniem opinii publicznej.
Podchwycił ją m.in. wybitny brytyjski
dziennikarz i pisarz William Thomas
Stead. Trzykrotnie spotkał się z carem
i prowadził na łamach prasy kampanię
na rzecz realizacji jego pomysłu.

MŁÓCENIE POWIETRZA
Jako miejsce międzynarodowej konferencji wybrano Hagę, stolicę niewielkiej i nieuwikłanej w system so-

Pierwsza konferencja pokojowa w Hadze, fot. Wikpedia

juszy Holandii. Co więcej, Niderlandy
słynęły ze znakomitych prawników
międzynarodowych; stamtąd pochodził
m.in. wybitny siedemnastowieczny
prawnik Hugo Grocjusz. Miejscem
obrad była jedna z monarszych rezydencji, udostępniona na tę okazję
przez królową Wilhelminę. Konferencja zebrała się w dniu imienin cara,
18 maja 1899 roku. W obradach wzięło
udział 108 osób z 26 państw europejskich, amerykańskich (USA i Meksyk)
i azjatyckich (Japonia, Persja, Chiny
i Tajlandia). W skład delegacji wchodzili zawodowi dyplomaci, prawnicy,
wojskowi i eksperci, którzy pracowali
w trzech komisjach: zbrojeń, prawa
wojny oraz arbitrażu.
Od początku obradom towarzyszył
spory sceptycyzm. Szef amerykańskiej
delegacji Andrew D. White zanotował
w swym dzienniku w przeddzień otwarcia konferencji: Prawdopodobnie od początku świata nigdy nie zebrało się jeszcze
tak duże ciało z poczuciem większego beznadziejnego sceptycyzmu co do możliwości
osiągnięcia jakichkolwiek dobrych rezultatów.
Okazało się, że miał rację. Głównym
hamulcowym, torpedującym wszelkie
poczynania mające doprowadzić do
realnego ograniczenia wyścigu zbrojeń,
była delegacja Rzeszy. Przedstawiciele
Wilhelma II argumentowali, że w praktyce byłoby to trudne do wprowadzenia
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i kontroli. Oponowali także przeciwko teatr Diligentia, w którym wygłosił wencję wojskową z lat 1893−1894.
wprowadzeniu przymusowego arbit- cztery wieczorne wykłady propagujące Nieco ponad dwa miesiące po zarażu międzynarodowego: tworzące go pacyfizm. Dystrybuowano na nich mknięciu obrad w Hadze wybuchła
państwa mają przecież własne interesy, także egzemplarze jego książki pt. wojna burska. Żadna ze stron konfliktu, ani Wielka Brytania, ani Transzatem rozstrzygnięcia takiej instytucji Przyszła wojna.
Pacyfistyczne tezy warszawskiego wal, nie poprosiła o arbitraż międzynie mogą być obiektywne – tłumaczyli.
Poza tym powszechnie uważano, że przedsiębiorcy pozostały bez echa, narodowy, woląc rozstrzygnąć spór
sukces w wojnie zależy od jak naj- podobnie jak w polskim społeczeń- za pomocą oręża.
szybszej mobilizacji własnych sił i ude- stwie. Nad Wisłą zainteresowanie Blorzenia na nie w pełni przygotowanego cha wojskowością uznawano za rezultat
HAGA
nieprzyjaciela. Przymusowy arbitraż wybujałych ambicji dorobkiewicza
PO RAZ DRUGI
dawałby mu czas na mobilizację, znacz- amatora, żądnego sławy także na polu
nie obniżając szanse na końcowy sukces. naukowym. Bronił go za to Bolesław
Na mocy ustaleń z Hagi utworzono
Inni uczestnicy obrad myśleli Prus. W artykule z 9 kwietnia 1900 Stały Trybunał Arbitrażowy (Rozjemw gruncie rzeczy to samo. Do oporu roku pisarz pytał z sarkazmem: A może czy) z siedzibą w Hadze. Budowę
i zablokowania prac konfetego Pałacu Pokoju współfirencji namawiali Niemców
nansował m.in. amerykański
Fragment artykułu z tygodnika „Kraj” z 25 paźtakże Francuzi, przypomnĳmilioner i filantrop Andrew
dziernika 1907 roku poświęcony zakończeniu
my − sojusznicy Rosji. Ich
Carnegie, który wyłożył niedrugiej konferencji haskiej
minister spraw zagranicznych
małą sumę 1,5 mln dolarów.
Nastrój panował podniosły, a na beznamiętnych
Théophile Delcassé zachęcał
Do wzniesienia stojącej do
obliczach przedstawicieli dyplomacji państw całej
kuli
ziemskiej
odbiło
się
wzruszenie.
I
dyplomaci
szefa niemieckiej delegacji,
dziś budowli dołożyły się
bowiem są ludźmi, a dążności szlachetne konferencji
ambasadora w Paryżu hr.
wszystkie państwa biorące
mimo woli poruszyły w ich sercach struny uczuć
Münstera do oporu. Mamy
udział w obradach konferencji
braterstwa powszechnego i życzliwości wzajemnej.
na tej konferencji całkowicie takie
(niektóre symbolicznie – np.
Owoc ich prac jest niejako wyrazem ugody posame interesy jak wy – przeChiny przekazały porcelanę,
między dyplomacją sobkowstwa państwowego
konywał. Młócenie powietrza
a Persja dywany). Od samego
a uczuciami wspomnianemi. Nie dziw, że wygląda
jest nudnym zajęciem – nieofipoczątku Trybunał nie miał
dość niepozornie, jakkolwiek znać na nim wpływ
potęgi życiodajnej miłosierdzia i sprawiedliwości
cjalnie skomentował przebieg
zbyt wiele pracy. Przekazano
[…].
I
gdy
rozstawali
się
ze
sobą
po
czterech
mieobrad Münster. Dla niego
mu do rozstrzygnięcia m.in.
siącach wspólnego życia i pracy, odczuwali nieStead był nikim innym, jak
spór USA z Meksykiem o dowątpliwie, że stali się wyrozumialsi i lepsi, […]
rosyjskim szpiegiem, dążąbra kościelne, kwestię odszkobardziej ludzcy […], przyświecały im ideały Pokoju
cym − pod przykrywką padowań za incydent w Dogger
i Sprawiedliwości.
cyfizmu − do złamania nieBank (omyłkowe ostrzelanie
mieckiej potęgi. W związku
brytyjskich kutrów rybackich
z tym dyskusja ewoluowała: jej temat byłoby lepiej, gdyby Pan Bloch zamiast przez rosyjskie okręty w październiku
z kwestii zapobieżenia wojnie prze- sześciu tomów o sztuce wojennej machnął 1904 roku) i problem uregulowania
suwał się w kierunku bardziej huma- sześć tomów (Boże odpuść) poezji lirycz- międzynarodowego zadłużenia Wenitarnego sposobu jej toczenia. Ale nych? Że oskarżony jeździł do Hagi na nezueli.
i w tej kwestii znaleźli się sceptycy. kongres pokojowy, także nic w tym złego;
Wojny burska i japońsko-rosyjska
Wchodzący w skład brytyjskiej delegacji byłoby gorzej, gdyby, dajmy na to, pojechał dowiodły, jak pilnym zadaniem było
adm. John Fisher uważał, że uszla- do Monaco.
wypracowanie efektywnych metod
29 lipca 1899 roku konferencja do- rozwiązywania sporów międzynarochetnianie wojny jest równie bezcebiegła końca. Na jej zakończenie pod- dowych, ograniczających ryzyko wylowe, co uszlachetnianie piekła.
pisano trzy konwencje: arbitrażową, buchu kolejnych konfliktów zbrojpraw i zwyczajów wojny oraz rozsze- nych. Opinia publiczna oczekiwała
APOSTOŁOWIE POKOJU
rzającą postanowienia genewskie kontynuacji wysiłków rozpoczętych
Obradujący dyplomaci po prostu z 1864 roku na wojnę morską. Nie w 1899 roku. Dla przykładu: obradunie byli zainteresowani sprawą. Kon- wprowadzono ani przymusowego ar- jąca w 1904 roku w Saint Louis w USA
ferencja jednak nie mogła się zakończyć bitrażu, ani ograniczenia zbrojeń. Do 12. Konferencja Unii Międzyparlaniczym. Delegaci wiedzieli, że patrzy tego ostatniego wezwano jedynie mentarnej, zrzeszającej przedstawicieli
na nich cały świat, prasa regularnie w niewiążącej rezolucji, którą przyjęli parlamentów różnych państw świata,
publikowała przecieki z sali obrad. zebrani. Uzasadniali, że miałoby to zaapelowała do prezydenta Theodore’a
Na miejscu znajdowało się wielu ak- wpłynąć na podniesienie materialnego Roosevelta o zwołanie drugiej konfetywistów ruchu pokojowego (zwanych i moralnego dobrobytu ludzkości.
rencji haskiej. W niemałym stopniu
Co symptomatyczne, zaledwie kilka została ona zwołana właśnie ze wzglęapostołami pokoju), m.in. Bertha von
Suttner, Frédéric Passy, Stead czy Jan dni po konferencji Francja i Rosja du na opinię publiczną. W paździerBloch. Ten ostatni wynajął nawet haski przedłużyły na czas nieokreślony kon- niku 1904 roku John Hay wyszedł
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z tą inicjatywą do innych państw. Te
przystały na nią, ale dopiero po zakończeniu wojny rosyjsko-japońskiej.
Dodajmy, że pomysłowi sprzyjał nowy
brytyjski rząd: w 1905 roku wybory
parlamentarne wygrali liberałowie,
którzy krytykowali torysów za zbrojenia i podżeganie do wojny.
Druga konferencja haska rozpoczęła
się 15 czerwca 1907 roku. Wzięło
w niej udział aż 256 delegatów reprezentujących 44 państwa, w tym
latynoamerykańskie (na wysłanie do
Hagi swoich delegatów nie zdecydowały się Kostaryka i Honduras). Do
stolicy Holandii zjechali się także
liczni orędownicy pokoju, m.in. Suttner i Carnegie. I tym razem uczestnikom obrad brakowało wiary w końcowy sukces rozmów o rozbrojeniu,
a dyskusja na ten temat nie doprowadziła do żadnych praktycznych
ustaleń. Już na wstępie poszczególne
państwa złożyły różne zastrzeżenia.
Tym razem wszelkiej dyskusji o ograniczeniu zbrojeń odmówili delegaci
Rosji. Państwo carów znajdowało się
w sytuacji zupełnie innej niż w 1899
roku: poniosło klęskę w wojnie z Japonią i właśnie wychodziło z rewolucji
1905 roku. Rosyjska armia wymagała
pilnych reform i modernizacji. Zresztą
car miał na głowie inne problemy,
np. okiełznanie Dumy i powstrzymanie procesu demokratyzacji państwa. To dobrze ilustruje, jak instrumentalnie traktowano kwestię rozbrojenia. Zresztą nie tylko w Rosji.

ZBIÓR FRAZESÓW
Nawet Theodore Roosevelt, jeden
z inicjatorów konferencji, wzywał do
zachowania przez Stany Zjednoczone
silnej armii i marynarki, które – o ile
zajdzie taka konieczność – wesprą
realizację celów amerykańskiej polityki
zagranicznej. W styczniu 1907 roku
Kongres zgodził się na budowę dwóch
pierwszych amerykańskich pancerników nowego typu − drednotów.
Według Roosevelta silna flota była
o wiele ważniejsza od wszystkich
stowarzyszeń pokojowych, a budowa
Kanału Panamskiego ważniejsza od
Hagi. Jego zdaniem większy problem
niż zbrojenia stanowili ekscentryczni
wizjonerzy, zwariowani na punkcie
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tego, co niemożliwe. Roosevelt uważał, że państwo nie może rezygnować
z prawa do toczenia wojny obronnej,
a osłabienie ducha bojowego stanowi
zagrożenie dla narodów bardziej rozwiniętych.
Mimo to, podobnie jak podczas
pierwszej konferencji, to Niemcy
były głównym oponentem ograniczenia zbrojeń i przymusowego arbitrażu w konfliktach międzynarodowych. Kajzer nie chciał słyszeć
o żadnym ograniczeniu swych kompetencji w dziedzinie niemieckich sił
zbrojnych.
Obrady, którym podobnie jak osiem
lat wcześniej przewodniczył rosyjski
dyplomata, zakończyły się 18 października 1907 roku przyjęciem aż
13 konwencji. Co prawda delegaci
zgodzili się na zasadę obowiązkowego
arbitrażu, ale poświęcona temu konwencja została tak rozwodniona, że
w praktyce nie znaczy nic. W jej
preambule znajdują się frazesy o woli
współdziałania przy utrzymania pokoju, poparcia dla polubownych metod rozstrzygania sporów, solidarności
narodów cywilizowanych, rozszerzenia panowania prawa i wzmocnienia
poczucia sprawiedliwości. Jednak
w poszczególnych artykułach aż roi
się od sformułowań warunkowych,
takich jak: na ile pozwolą okoliczności,
w miarę możliwości czy dołożyć wszelkich
starań.
W specjalnej deklaracji końcowej
wyrażono także przekonanie, że wysoce pożądane byłoby, aby rządy kontynuowały dyskusję nad rozbrojeniem. Nie było jednak do tego woli
politycznej. Co więcej, wyścig zbrojeń morskich − zwłaszcza między
Niem-cami a Wielką Brytanią – nabrał tempa. W kolejnych latach państwa europejskie regularnie podnosiły
budżety swych armii i ich etaty pokojowe, w porozumieniu z sojusznikami doprecyzowując plany wojenne. Wraz z kryzysami marokańskimi i bałkańskimi widmo wojny
ogólnoeuropejskiej stawało się coraz
wyraźniejsze, a opinia publiczna coraz
bardziej oswajała się z jej nieuchronnością. W ramach przygotowań do
konfliktu np. w latach 1912−1913
we Francji i Austro-Węgrzech wydłużono zasadniczą służbę wojskową

z dwóch do trzech lat. Moloch militaryzmu zdawał się niemożliwy do
nakarmienia.
W październiku 1907 roku w Hadze
zgodzono się, że konieczne jest zwołanie kolejnej konferencji pokojowej
za osiem lat. Nic z tego nie wyszło.
W sierpniu 1914 roku wybuchła Wielka
Wojna, przed którą ostrzegał nieżyjący
już wówczas od ponad dekady Jan
Bloch.

CZY MOGŁO
BYĆ INACZEJ?
W świetle późniejszych wydarzeń
niemal automatycznie narzuca się pytanie, czy konferencje haskie mogły
się zakończyć sukcesem w postaci
trwałej redukcji zbrojeń i wprowadzenia obligatoryjnego arbitrażu w sporach międzynarodowych. Nie wydaje
mi się, aby było to możliwe. Stosunki
międzynarodowe powszechnie postrzegano wówczas jako grę o sumie
zerowej, gdzie sukces jednej strony
oznaczał porażkę drugiej. Mechanizmy
wielostronnej współpracy znajdowały
się w powĳakach, a wojujące nacjonalizmy nie były skłonne do zawierania
jakichkolwiek kompromisów. Na proces decyzyjny w polityce w olbrzymim
stopniu wpływał korpus oficerski, niezainteresowany redukcją wydatków
na obronność.
Mimo tragicznych doświadczeń
XX wieku także współcześnie, o czym
świadczy choćby ograniczony dorobek
organu sądowniczego ONZ (Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze, obradującego notabene w Pałacu Pokoju) w sferze rozstrzygania sporów między państwami,
te niechętnie wstępują na drogę sądową. W kwestiach dotyczących żywotnych interesów, takich jak przetrwanie, zapewnienie suwerenności
i integralności terytorialnej, państwa
nadal nie chcą zrezygnować z ostatecznego argumentu, jakim jest siła
zbrojna. I nic nie wskazuje, aby coś
się miało zmienić. Choć akurat w sferze kontroli zbrojeń po 1945 roku
został osiągnięty znaczący postęp. !
PIOTR SZLANTA, historyk, pracuje w Instytucie
Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego,
zajmuje się dziejami Niemiec w XIX i XX wieku

