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Streszczenie. Pamiêtniki genera³a Pr¹dzyñskiego, opracowane przez Bronis³awa Gembarzewskiego i wydane drukiem po raz pierwszy w 1909 r., dla historyków, badaj¹cych dzieje powstania
listopadowego i wojny polsko-rosyjskiej z 1831 r. stanowi¹ niew¹tpliwie jedno z cenniejszych
Ÿróde³ drukowanych. Zanim jednak pomys³ wydania rêkopisu zosta³ zrealizowany, przysporzy³
on wydawcy niema³o trudnoœci i w¹tpliwoœci. Artyku³ niniejszy jest zatem prób¹ odtworzenia
trudnego i mozolnego procesu pertraktacji z ostatnim w³aœcicielem Pamiêtników – krakowskim
publicyst¹ Jerzym Moszyñskim, które to „rozmowy” ci¹gn¹æ siê mia³y od 1906 roku, by ostatecznie
znaleŸæ swój nieoczekiwany fina³ w³aœnie w 1909 r.
S³owa kluczowe: gen. Ignacy Pr¹dzyñski, Jerzy Moszyñski, Piotr Moszyñski, Bronis³aw Gembarzewski, Boles³aw Ulanowski, pamiêtniki, powstanie listopadowe

Piotr Moszyñski, zas³u¿ony dla XIX-wiecznego Krakowa dzia³acz polityczny równoczeœnie i filantrop, by³ równoczeœnie w³aœcicielem cennego, odziedziczonego po przodkach ksiêgozbioru1, który powiêksza³ w³asnymi nabytkami.
Obok tych¿e, jedn¹ z form „uzupe³niania” rodzinnej biblioteki sta³y siê darowizny najbli¿szych przyjació³, do których zalicza³ siê tak¿e gen. Ignacy Pr¹dzyñski.
PrzyjaŸñ ta zaowocowa³a ofiarowaniem niemal¿e ca³ej spuœcizny genera³a w³aœnie P. Moszyñskiemu, któremu „[...] powierzaj¹c wszystkie pisma swoje, wyraŸny obowi¹zek w³o¿y³ [...] niedopuszczenia ¿adnego wydania przedwczesnego
pism [...] tycz¹cych siê wypadków 1831 r.”2. Wydaje siê jednak, ¿e o przekazaniu
wspomnianych „pism” zadecydowa³y nie tylko przyjacielskie stosunki, prze1
Kolekcjonersk¹ pasjê rodziny Moszyñskich zapocz¹tkowali dwaj bracia, przedstawiciele linii
magnackiej Moszyñskich, mianowicie August i Fryderyk Moszyñscy, bawi¹cy w XVIII w. na dworze
Stanis³awa Augusta. E. M. Rostworowski, Popio³y i korzenie. Szkice historyczne i rodzinne, Kraków
1985, s. 226.
2

J. Moszyñski, Geneza powstania listopadowego. Tom wstêpny do Pamiêtników genera³a Pr¹dzyñskiego, Kraków 1909, s. 1.
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jawiaj¹ce siê choæby w fakcie trzymania do chrztu przez gen. Pr¹dzyñskiego,
syna Piotra Moszyñskiego – Emanuela3, ale i niema³¹ rolê odegra³a nieposzlakowana opinia i powaga jako autorytetu moralnego i symbolu narodowego, jak¹
cieszy³ siê wœród wspó³czesnych by³y Sybirak4.
Po œmierci Piotra Moszyñskiego, jego syn Jerzy Moszyñski, o którym
pisano, ¿e to „[...] z najg³êbszych przekonañ kleryka³, charakter szczery i odwa¿ny, niezdolny do kompromisów, temperament krewki, namiêtny, zapalczywy,
zaczepny, do uniesieñ i skrajnoœci skory [...]”5, przej¹³ spuœciznê biblioteczn¹,
z moralnym obowi¹zkiem spo¿ytkowania jej dla dobra spo³eczeñstwa. Dlatego
te¿ ju¿ na prze³omie 1907/1908 r. w sprawozdaniu Sekretarza Generalnego
Akademii Umiejêtnoœci – Boles³awa Ulanowskiego6 pojawi³a siê notatka, ¿e na
ukoñczeniu s¹ 4 tomy Pamiêtników genera³a Pr¹dzyñskiego wydane przez
hr. Moszyñskiego i dr Bronis³awa Gembarzewskiego7 pod „szyldem” Komitetu
dla Dziejów Polski Porozbiorowych8. Jednak¿e rok póŸniej, w kolejnym sprawozdaniu Sekretarza Generalnego z czynnoœci Akademii spotkaæ mo¿na informacje, ¿e „Pamiêtniki gen. Pr¹dzyñskiego, których og³oszeniem zaj¹³ siê Komitet
zosta³y odst¹pione w³aœcicielowi rêkopisu hr. J. Moszyñskiemu i ukaza³y siê
jako wydawnictwo pozaakademickie”9. Powodem tej rozbie¿noœci by³ ostateczny
efekt negocjacji pomiêdzy zainteresowanymi stronami, które swój fina³ znalaz³y
na szczeblu Zarz¹du Akademii Umiejêtnoœci.
3 E. Rostworowski, op. cit., s. 243. O przyjaŸni ojca Piotra Moszyñskiego z genera³em Pr¹dzyñskim
wspomina Jerzy Moszyñski równie¿ w opracowanym przez siebie wstêpie do Pamiêtników, J. Moszyñski,
op. cit., s. 639.
4 O szacunku, jakim otaczali Piotra Moszyñskiego wspó³czeœni mu mieszkañcy Krakowa œwiadcz¹
nie tylko nekrologi poœmiertne, drukowane na ³amach pracy codziennej, m.in. w Czasie, (D. L., Piotr
Moszyñski, „Czas” 191–192 (1879), ale i opinia Emanuela Rostworowskiego, spokrewnionego przez
sw¹ babkê Helenê Rostworowsk¹ (najm³odsza córka Piotra Moszyñskiego) z Moszyñskimi. E. M. Rostworowski, dz. cyt., s. 235, 241.
5 E. H., Jerzy Moszyñski, „Naprzód” 25 (1924), s. 4.
6 B. Ulanowski by³ Sekretarzem Generalnym AU w latach 1903–1919, a funkcjê prezesa w tym
czasie sprawowa³ Stanis³aw Tarnowski (1890–1917). K. Stachowska, Polska Akademia Umiejêtnoœci,
[w:] S³ownik Polskich Towarzystw Naukowych, red. B. Sordylowa, t. II, cz. 1, Wroc³aw–Warszawa–Kraków–Gdañsk–£ódŸ 1990, s. 43–44.
7 Bronis³aw Gembarzewski – pu³kownik, historyk wojskowoœci, muzeolog. Wykazywa³ równie¿
rozleg³e zainteresowania malarstwem batalistycznym i ikonografi¹ dawnego wojska polskiego. Zas³u¿ony
w ratowaniu zabytków kultury polskiej, m.in. jako Dyrektor Muzeum Narodowego. M. Wierzbicka,
Gembarzewski Bronis³aw, [w:] S³ownik historyków polskich, Warszawa 1994, s. 144.
8 Komitet dla Dziejów Polski Porozbiorowych prowadzi³ prace maj¹ce na celu wydawnictwo
materia³ów Ÿród³owych, dokumentuj¹cych przesz³oœæ i kulturê narodu polskiego. Obok wspomnianych
Pamiêtników wydawano m.in. Pamiêtnik I. Domeyki czy Diariusze Sejmu z r. 1830–31. Sprawozdania
Sekretarza Generalnego z czynnoœci Akademii od kwietnia 1907 do kwietnia 1908, „Rocznik Akademii
Umiejêtnoœci w Krakowie” 1907/1908, s. 68–69.
9 Sprawozdania sekretarza Generalnego z czynnoœci Akademii od kwietnia 1908 do kwietnia 1909,
„Rocznik Akademii Umiejêtnoœci w Krakowie” 1908/1909, s. 75, 129.
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Pamiêtniki gen. Ignacego Pr¹dzyñskiego budzi³y szerokie zainteresowanie
wœród krakowskich krêgów intelektualnych i st¹d te¿ zapewne decyzja wspomnianego wy¿ej Komitetu, by opracowaæ krytycznie i wydaæ ten cenny materia³
historyczny, pozostaj¹cy dot¹d w ukryciu10. B. Ulanowski zwróci³ siê, wiêc
z proœb¹ do Jerzego Moszyñskiego o udostêpnienie znajduj¹cych siê w jego
posiadaniu rêkopisów ju¿ w 1906 r. W pierwszym momencie hrabia odmówi³,
a decyzjê sw¹ umotywowa³ tym, ¿e sam postanowi³ pracê tê wykonaæ, „[...] a to
ze wzglêdu, ¿e przesz³y one [pamiêtniki] do [jego] r¹k nie drog¹ handlow¹, ale
drog¹ spadku, z obowi¹zkiem wydania ich w takiej chwili i formie i¿by korzyœæ
a nie szkodê przynios³y [...]”11. Zreszt¹ w korespondencji z Sekretarzem Generalnym, ten kontrowersyjny publicysta krakowski wielokrotnie i bardzo dobitnie
podkreœla³, ¿e chodzi mu jedynie o „pod³o¿enie t³a historycznego” pod Pamiêtniki. O napisanie przedmowy w formie krytycznego, rozumowego komentarza,
który uchroni³by „[...] czytelnika od wyci¹gniêcia z nich b³êdnych, a dla sprawy
szkodliwych wniosków”12. Nie ma powodów, by w tej sytuacji nie przyj¹æ za
prawdziwe obawy i wahania J. Moszyñskiego przed wydaniem Pamiêtników,
a tycz¹cych siê dojrza³oœci politycznej narodu polskiego, dla którego ten najwa¿niejszy dokument porozbiorowej historii powinien by³ staæ siê drogowskazem w budowaniu niepodleg³oœci. Decyduj¹c siê ostatecznie na ich wydanie,
ca³y czas mia³ w pamiêci s³owa swego ojca Piotra Moszyñskiego, któremu Ignacy
Pr¹dzyñski powierzy³ i zadedykowa³ Pamiêtniki, by materia³ ten opublikowany
zosta³, gdy „[...] przyjdzie czas spokojnego pogl¹du historycznego gdzie bêd¹
ocenione wartoœæ moralna, a nie usterki osób przy sterze wówczas bêd¹cych
[...]”13.
Akademii Umiejêtnoœci jako instytucji naukowej badaj¹cej przesz³oœæ
narodu polskiego zapewne bardzo zale¿a³o, by Pamiêtniki „ujrza³y œwiat³o
dzienne”. Œwiadczy o tym fakt, ¿e w toku pertraktacji z ich w³aœcicielem uzna³a,
i¿ jedynym i najskuteczniejszym sposobem likwidacji oporu J. Moszyñskiego
i uzyskania zgody na publikacjê rzeczonych Pamiêtników, bêdzie przyjêcie
propozycji zaopatrzenia tego wydawnictwa jego w³asnym wstêpem krytycznym14. Dodatkowo przez sekretarza B. Ulanowskiego zagwarantowano J. Moszyñskiemu, ¿e Akademii nie chodzi tylko o poniesienie kosztów druku, ale
przede wszystkim, maj¹c na wzglêdzie wymagania nauki, udzieliæ mu fachowej
pomocy w naukowym uporz¹dkowaniu Pamiêtników. AU zagwarantowa³a przy
10 B. Ulanowski do J. Moszyñskiego, Kraków, 18 I 1909 r. Archiwum Polskiej Akademii Nauk
w Krakowie (dalej APAN), sygn. PAU KSG 32/09.
11 J. Moszyñski do B. Ulanowskiego, Kraków, 13 I 1909 r. Tam¿e, sygn. PAU KSG 32/09, k. 1.
12 J. Moszyñski do B. Ulanowskiego, Kraków, 27 XI 1908 r. Tam¿e, sygn. PAU KSG 639/08; por.
J. Moszyñski do B. Ulanowskiego, Kraków, 13 I 1909 r. Tam¿e, sygn. PAU KSG 32/09, k. 1; J. Moszyñski
do Komitetu Wydawniczego, Kraków, 24 I 1909 r. Tam¿e, sygn. PAU KSG 32/09, k. 1.
13 J. Moszyñski, op. cit., s. 639.
14 B. Ulanowski do J. Moszyñskiego, Kraków, 18 I 1909 r APAN, sygn. PAU KSG 32/09.
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tym, ¿e nie bêdzie hamowa³a inwencji krakowskiego konserwatysty przy u³o¿eniu
przedmowy w sposób, jaki uzna za stosowny15. Dlatego te¿ na tej podstawie
zgodzi³ siê na proponowane warunki i po uporz¹dkowaniu dokumentów przez
B. Gembarzewskiego, przys³anego przez Komitet, powierzy³ je szacownej instytucji naukowej, otrzymuj¹c pokwitowanie od Sekretarza Generalnego. Na
pierwszym z piêciu kwitów, z dat¹ 18 lutego 1907 r. (pozosta³e 20, 21, 23, 26
marca 1907 r.) znalaz³a siê adnotacja, ¿e „[...] papiery zosta³y wypo¿yczone do
celów naukowych i bêd¹ zwrócone na ¿¹danie”16.
Pod koniec listopada 1908 r. druk 4 tomów Pamiêtników genera³a Pr¹dzyñskiego by³ ju¿ prawie ukoñczony. Czekano jeszcze na mapy, zamówione
w Wojskowym Instytucie Geograficznym w Wiedniu. Oczekiwano równie¿ na
wstêp autorstwa J. Moszyñskiego, o nades³anie, którego ponagla³ B. Ulanowski17.
W tym momencie sytuacja zaczê³a siê jednak mocno komplikowaæ, a powodem
ca³ego zamieszania w du¿ej mierze by³ bardzo trudny i nieuznaj¹cy sprzeciwu
charakter kleryka³a Moszyñskiego. Przedmiotem sporu sta³o siê zupe³ne nieporozumienie, co do przedmiotu i natury komentarza. W odniesieniu do tej jednej
kwestii pojawi³y siê dwie zupe³nie rozbie¿ne zarówno co do treœci, jak i rozmiarów wstêpu koncepcje.
O ile korespondencja Sekretarza Generalnego w tej sprawie jest bardzo
wywa¿ona w s³owach i skupia siê na konkretnym wyjaœnieniu spornych kwestii,
to listy pisane przez hrabiego Moszyñskiego nacechowane s¹ apodyktycznym
tonem i wyj¹tkow¹ uszczypliwoœci¹, gdy komentuje postawê cz³onów Komitetu.
Widocznie, ¿e Szanowni Cz³onkowie Komitetu, obarczeni wytê¿ona prac¹ naukow¹, ³atwo
zapominacie do czegoœcie siê imieniem Akademii zobowi¹zali za poœrednictwem [...]
B. Ulanowskiego [...] wzglêdem mnie, jako w³aœciciela Pamiêtników œp. Jenera³a Ignacego
Pr¹dzyñskiego18.

Odrzuca³ z oburzeniem jakiekolwiek sugestie cz³onków AU, ¿e to z ich
strony posuniêto siê do granic ustêpstw wobec w³aœciciela Pamiêtników, wyliczaj¹c w³asne dobre chêci wobec bezustannych zmian wprowadzanych przy
okreœlaniu formy wstêpu. Zatem zgodzi³ siê, maj¹c na wzglêdzie szybsze tempo
druku na propozycje B. Ulanowskiego, by zamiast przedmowy do pierwszego
tomu i osobnych komentarzy do pozosta³ych, napisa³ du¿¹ przedmowê do ca³ego
dzie³a, maj¹cego stanowiæ jego integraln¹ czêœæ. Jakoœæ tego wstêpu mia³y
15

J. Moszyñski do B. Ulanowskiego, Kraków, 27 XI 1908 r. Tam¿e, sygn. PAU KSG 639/08.

16

J. Moszyñski do Komitetu Wydawniczego, Kraków, 24 I 1909 r. Tam¿e, sygn. PAU KSG 32/09,
k. 1–2.
17
18

B. Ulanowski do J. Moszyñskiego, Kraków, 25 XI 1908 r. Tam¿e, sygn. PAU KSG 639/08.

J. Moszyñski do Komitetu Wydawniczego, Kraków, 24 I 1909 r. Tam¿e, sygn. PAU KSG 32/09,
k. 1 (Cech¹ charakterystyczn¹ korespondencji J. Moszyñskiego jest d³ugie we wstêpie streszczanie
wczeœniejszych pism, w tym przypadku Sekretarza Generalnego, a potem podanie w³asnych wywodów
nasyconych dotkliw¹ ironi¹ lub cytatami z Biblii).
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gwarantowaæ (wg J. Moszyñskiego) znane wszystkim jego zasady i pogl¹dy,
wynikaj¹ce z doœwiadczenia ¿yciowego i tradycji rodzinnej19, niezakwestionowane na posiedzeniu Wydzia³u Historycznego AU20. Krytycznie odniós³ siê
równie¿ do ograniczania go ze strony Sekretarza Generalnego, co do liczby
arkuszy wstêpu, pisz¹c:
Pamiêtam, ¿e parê razy by³a mowa o rozmiarze przedmowy, ale tylko rozmowa, a nie
umowa, która by mnie wt³acza³a w pewn¹ œciœle okreœlon¹ iloœæ arkuszy. Przyznajê siê, ¿e
odebrawszy wczoraj wieczór pismo J.W. Pana próbowa³em natychmiast odpisaæ, ale by³em tak
poruszony, ¿e wola³em [...] odpowiedŸ od³o¿yæ. Do tej chwili ani oka nie zmru¿y³em [...] tylko
obrachowywa³em siê z moim sumieniem, które mi nie pozwala w¹tpiæ w tej sprawie [...]. O co
mi chodzi? Mnie chodzi o to, ¿e historia nie mo¿e byæ rodzajem romansu, który daje siê do ³ó¿ka
ludziom cierpi¹cym na bezsennoœæ21.

Wed³ug przekonania J. Moszyñskiego, nie mo¿na zamkn¹æ tezy historycznej w trzech s³owach, ale poszed³ na ustêpstwo, przystêpuj¹c do redukcji
przedmowy, tak, ¿e w styczniu 1909 r. by³a ju¿ gotowa w nowej wersji22.
Na tym jednak ca³a sprawa siê nie zakoñczy³a, a mo¿na nawet stwierdziæ,
¿e negocjacje przyjê³y bardzo ostry ton wzajemnego zarzucania sobie przez
strony niedotrzymywania warunków umowy. Przy czym prym w tym sporze
wiód³ krakowski konserwatysta. Do g³êbi ju¿ ura¿ony now¹ propozycj¹ B. Ulanowskiego, twierdz¹cego, ¿e nie jest w zwyczaju, by wydawnictwa Ÿród³owe
opatrywaæ tak szerokim wstêpem, które dodatkowo obci¹¿a drukarniê uniwersyteck¹ wiêkszymi kosztami, zaproponowa³ w³aœcicielowi Pamiêtników napisanie krótkiej przedmowy, na któr¹ ten znowu wyrazi³ zgodê.
Rzecz prosta, ¿e mog³em to zrobiæ tylko w tej myœli, ¿e w przedmowie uda mi siê streœciæ
g³ówne zasady, na których opiera³em krytykê pogl¹dów Pr¹dzyñskiego i zwróciæ na ich podstawie
uwagê na b³êdnoœæ tych¿e pogl¹dów23.

W przedmowie tej mia³ powo³aæ siê na osobno wydany komentarz historyczny subwencjonowany przez Akademiê.
Po raz kolejny rozbie¿noœæ co do natury krótkiego wstêpu ukaza³a siê po
odczytaniu go przez J. Moszyñskiego 12 stycznia 1909 r. Tym razem stanowczo
w obronie Sekretarza Generalnego, który odmówi³ wydania wstêpu ze wzglêdów
formalnych, powo³uj¹c siê na statuty Akademii niepozwalaj¹ce mieszaæ polityki
do wydawnictw Ÿród³owych, stanêli cz³onkowie Komitetu. Stwierdzili, ¿e wstêp
nie zawiera³
[...] ¿adnych rzeczowych objaœnieñ, niezbêdnych przy umiejêtnej edycji ka¿dego Ÿród³a
historycznego, jest to traktat publicystyczny jakiego akademia bezwarunkowo nie mo¿e pomieœciæ
w swych wydawnictwach, bez wzglêdu na to, czy¿by w nich rozwiniête by³y te myœli, które JW.
19

J. Moszyñski, op. cit., s. 3.
J. Moszyñski do B. Ulanowskiego, Kraków, 13 I 1909 r. APAN, sygn. PAU KSG 32/09, k. 1.
21 J. Moszyñski do B. Ulanowskiego, Kraków, 27 XI 1908 r. Tam¿e, sygn. PAU KSG 639/08.
22 J. Moszyñski do B. Ulanowskiego, Kraków, 13 I 1909 r. Tam¿e, sygn. PAU KSG 32/09, k. 2–3.
23 Tam¿e, k. 3.
20
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Pan z w³aœciw¹ sobie werw¹ roztoczy³, czy te¿ zagadnienia polityczne o jakimkolwiek odmiennym
lub te¿ wprost przeciwnym kierunku24.

W ten sposób zareagowano na zarzuty J. Moszyñskiego, wed³ug którego
zadaniem Akademii powinno byæ rozœwietlanie prawdy historycznej, a neutralnoœæ i bezpartyjnoœæ powinny pozwoliæ jej na ³apanie tej prawdy wszêdzie nawet
z przywieszk¹ fa³szu. Dlatego te¿ J. Moszyñski by³by nieuczciwy, gdyby
pozwoli³ na drukowanie Pamiêtników bez ich krytycznego opracowania czyli
„[...] nie ostrzeg³szy czytelnika przed tym co w nich jest niezgodnego z prawd¹
[...]”25. ¯¹da³ od instytucji naukowej jedynie bezstronnoœci, któr¹ nie wykaza³a
siê, odrzucaj¹c jego wstêp tylko dlatego, ¿e dowodzi³, i¿ idea³ odzyskania
niepodleg³oœci gubi³ przysz³oœæ narodow¹. Doszed³ do oczywistego dla niego
przekonania, ¿e rozmyœlnie wprowadzano go w b³¹d i ³udzono nadziejami
swobodnego uk³adu przedmowy, by po uzyskaniu pozwolenia na druk Pamiêtników, korzystaj¹c z braku pisemnej umowy26, wyrzuciæ go poza nawias. Z³oœliwie dodawa³, ¿e statuty polskiej AU ka¿¹ zatem bojkotowaæ ka¿dego, kto
próbowa³y doszukiwaæ siê w dziejach porozbiorowych wskazówek27.
Cz³onkowie Komitetu nie pozostali d³u¿ni k¹œliwym zarzutom, upewniaj¹c
siê ju¿ zupe³nie w omy³ce, jak¹ pope³nili, próbuj¹c u³o¿yæ siê z tak radykalnym
konserwatyst¹. Zarzucili mu, i¿ pod firm¹ Akademii próbowa³ opublikowaæ
kwintesencjê swoich zapatrywañ politycznych jako wstêp do Pamiêtników. St¹d
te¿ Akademia wysz³a z propozycj¹ rozwi¹zania „obustronnego brzemienia”,
maj¹c na wzglêdzie niema³y nak³ad kosztów ju¿ gotowego materia³u historycznego i przedstawi³a dwa warianty, spoœród których J. Moszyñski mia³ dokonaæ
wyboru w przeci¹gu dwóch tygodni. Pierwszy wariant zak³ada³ wyp³atê odszkodowania (nie subwencjê) w wysokoœci 1200 koron, ¿e nie z winy Akademii
wstêp wydany zosta³by poza jej wydawnictwem. Jego przyjêcie oznacza³oby
zrzeczenie siê jakichkolwiek pretensji do instytucji, a po zbroszurowaniu Pamiêtników zosta³by przes³ane w liczbie dziesiêciu egzemplarzy w³aœcicielowi. Druga
propozycja przyznawa³a J. Moszyñskiemu prawa do czystego zysku z rozprzeda¿y dzie³a Pr¹dzyñskiego, z umieszczeniem osnowy w pierwszym tomie, ¿e
przedmowa, któr¹ J. Moszyñski zamierza³ umieœciæ na czele wydawnictwa,
przybra³a takie rozmiary, ¿e autor postanowi³ wydaæ j¹ jako osobn¹ ksi¹¿kê poza
obrêbem AU28.
24

B. Ulanowski do J. Moszyñskiego, Kraków, 18 I 1909 r. Tam¿e, sygn. PAU KSG 32/09.
J. Moszyñski do B. Ulanowskiego, Kraków, 13 I 1909 r. Tam¿e, sygn. PAU KSG 32/09, k. 7.
26 Wydaje siê byæ s³uszne stwierdzenie J. Moszyñskiego bowiem nie dotar³am do pisemnej umowy,
ale za takow¹ mo¿na by uznaæ kwity, bêd¹ce dowodem wypo¿yczenia Pamiêtników (wg pisma Moszyñskiego). Z w³aœciw¹ sobie z³oœliwoœci¹ skomentowa³, ¿e zagadniêcie go na rogu Rynku i ul. S³awkowskiej w Krakowie przez B. Ulanowskiego, nie mo¿e byæ uznane za obustronne zobowi¹zanie.
J. Moszyñski do B. Ulanowskiego, Kraków, 27 XI 1908 r. Tam¿e, sygn. PAU KSG 639/08.
27 J. Moszyñski do Komitetu Wydawniczego, Kraków, 24 I 1909 r. Tam¿e, sygn. PAU KSG 32/09,
k. 7, 9.
28 B. Ulanowski do J. Moszyñskiego, Kraków, 18 I 1909 r. Tam¿e, sygn. PAU KSG 32/09.
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Takie przedstawienie sprawy wystarczy³o, aby nie³atwy w negocjacjach
przeciwnik, jakim by³ Moszyñski, oskar¿y³ szacown¹ instytucjê naukow¹, jak
sam o niej mówi³, o ³apówkarstwo i bandyckie praktyki, które odnosiæ siê mia³y
do dwutygodniowego terminu zrzeczenia siê praw do bêd¹cych jego w³asnoœci¹
Pamiêtników. Stanowczo nie dopuszczaj¹c do wydania ich bez jego wstêpu
krytycznego, przedstawi³ w³asne ¿¹dania, upieraj¹c siê przy adnotacji o subwencjonowaniu tekstu przez AU, a 1200 koron nakaza³ przeznaczyæ na cele
dobroczynne29.
Konflikt sta³ siê na tyle powa¿ny, ¿e cz³onkowie Komitetu nie byli w stanie
poradziæ sobie z insynuacjami i bezpodstawnymi oskar¿eniami J. Moszyñskiego,
który zgodnie ze swym zwyczajem zwyk³ t³umaczyæ wszystko na opak30 i przekazali problem do rozwi¹zania na szczebel Zarz¹du Akademii, zaznaczaj¹c, ¿e
powstrzymuj¹ siê „[...] z wyra¿eniem swego g³êbokiego oburzenia jedynie ze
wzglêdu na treœæ i przedmiot swej uchwa³y [...]”31. Cz³onkowie Zarz¹du po
zapoznaniu siê z wczeœniejsz¹ korespondencj¹ i wyjaœnieniami Sekretarza Generalnego oraz przewodnicz¹cego i sekretarza Komitetu, t³umacz¹c sobie postêpowanie Moszyñskiego nie jego z³¹ wiar¹, a jedynie b³êdnym za³o¿eniem, pod
wp³ywem którego sprawy rozpatrywa³, uznali, ¿e kwestia og³oszenia wstêpu do
Pamiêtników poza Akademi¹ zosta³a przes¹dzona na korzyœæ Komitetu, a ich
w³aœciciel ma prawo ¿¹daæ odszkodowania. Zarz¹d uzna³, ¿e taki sposób og³oszenia Pamiêtników urzeczywistni intencje Moszyñskiego, „[...] bo z jednej
strony uka¿¹ siê oryginalne Pamiêtniki, a równoczeœnie z nimi wydany przez
[...] [Moszyñskiego] komentarz [...].”32 Do tego, by oporny hrabia przekona³ siê
zupe³nie o bezstronnoœci Akademii, zaznaczono, ¿e w kwestii wysokoœci i formy
odszkodowania podda siê ona orzeczeniu s¹du polubownego lecz w kwestii
og³oszenia wstêpu i wydania bez niego 4 tomów Pamiêtnika Zarz¹d pozostanie
nieugiêty33.
Jednak¿e do J. Moszyñskiego inne argumenty poza jego w³asnymi nie
dociera³y, o czym œwiadcz¹ jego w³asne s³owa:
[...] s¹d polubowny nie mo¿e mnie zadowoliæ do tego, i¿bym przesta³ byæ tego pewnym
w sumieniu mojem, ¿e obowi¹zkiem moim jest wykazaæ, co swobodnego Pamiêtnikach Pr¹dzyñskiego jest b³êdnego [...]. Kwestiê kompromisu mogê tylko rozumieæ w sensie rozstrzygniêæ
czysto prawnych kwestyi: Czy Akademia ma obowi¹zek dotrzymania wzglêdem mnie warunku
zostawienia mi swobody w uk³adzie przedmowy i komentowania Pamiêtników [...], któr¹ to
swobodê zastrzeg³em sobie jako warunek „sine qua non” powierzaj¹c jej wydawnictwo tych¿e
Pamiêtników. [...] chocia¿by najdalej id¹cymi korzyœciami materialnymi nie dam siê sk³oniæ do
29 J. Moszyñski do Komitetu Wydawniczego, Kraków, 24 I 1909 r. Tam¿e, sygn. PAU KSG 32/09,
k. 12, 16–18.
30 S. Smolka do S. Tarnowskiego, Kraków, 3 II 1909 r. Tam¿e, sygn. PAU KSG 32/09. Zdaniem
S. Smolki w tym przypadku jedynym rozwi¹zaniem by³ s¹d polubowny.
31 B. Ulanowski do J. Moszyñskiego, Kraków, 6 II 1909 r. Tam¿e, sygn. PAU KSG 32/09.
32 Tam¿e.
33 Tam¿e.
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zaniechania tego, co mi nakazuje moje sumienie i tradycja po œp. moim Ojcu [...]. Wykazaæ
oczywisty fa³sz apoteozy rewolucyjnej stwierdzony [...] dowodami historycznymi, dowieœæ, ¿e
ca³e spiskowanie 1816–1831 i samo powstanie nie mog³o by³o mieæ innego skutku jak zniesienie
autonomii Królestwa Polskiego oto treœæ mojej obszernej przedmowy czyli historycznego komentarza do Pamiêtników Pr¹dzyñskiego34.

Po raz kolejny J. Moszyñski okaza³ siê osob¹, z któr¹ nie mo¿na by³o
prowadziæ pokojowych negocjacji. Dlatego te¿ Zarz¹d ura¿ony tonem listów,
który w zwyk³ych warunkach nie pozwoli³by osi¹gn¹æ porozumienia, rozwi¹za³
ostatecznie stosunek, który zosta³ zawi¹zany z powodu myœli wydania Pamiêtników, w taki sposób, aby ¿adna ze stron nie dozna³a szkody. Ze strony AU
zagwarantowano J. Moszyñskiemu zwrot ca³ego nak³adu pod okreœlonymi warunkami: Po pierwsze na karcie tytu³owej i ok³adce mia³ zostaæ usuniêty napis
„nak³adem AU” i zast¹piony przez „nak³adem hr. J. Moszyñskiego”. Po drugie
Akademia zobowi¹za³a siê z³o¿yæ ca³y nak³ad w ksiêgarni wskazanej przez
hrabiego, która to ksiêgarnia mia³a sp³acaæ Akademiê z rachunku komisowego,
a¿ do ca³kowitego pokrycia kosztów. Po trzecie cena 4 tomów wynosiæ mia³a
40 koron, w tym komisowe dla ksiêgarni 33%, a ich sprzeda¿ mia³a siê rozpocz¹æ
z dniem 1 kwietnia 1909 r. Po czwarte wydawcy dr B. Gembarzewskiemu, wg
umowy z AU, mia³o byæ wydane dziesiêæ egzemplarzy, a Moszyñskiego zobowi¹zano do nie rozdawania za darmo (poza w³asnymi dziesiêcioma egzemplarzami) Pamiêtników, a¿ do chwili sp³acenia Akademii z rachunku komisowego.
Po pi¹te, w koñcu drukarnia uniwersytecka mia³a wydaæ egzemplarze kompletnie
zbroszurowane z ok³adk¹ i aprobat¹ J. Moszyñskiego, ale bez ¿adnych dodatków,
których by sobie ¿yczy³, a które zamieszczaæ móg³ bez skrêpowania, w komentarzu
drukowanym przez drukarniê „Czasu”. Tym samym usta³ stanowczo jakikolwiek
œlad kooperacji Akademii przy wydawaniu Pamiêtników Pr¹dzyñskiego35.
Trudno ustaliæ, dlaczego J. Moszyñski trwa³ uparcie w przekonaniu, ¿e
Akademia podejmuje próby oszukania go poprzez fa³szywe przedstawianie
przebiegu rokowañ z nim. Oœwiadczy³, i¿ przemilczaj¹c wszelkie kwestie g³êbokiego oburzenia cz³onków Zarz¹du, upiera³ siê przy swym prawie do „wyjaœnienia prawdy historycznej”. ¯¹da³ poza tym uzupe³nienia wspomnianych warunków, by zastrzec prawo do odrêbnej sprzeda¿y Pamiêtników i wstêpu i traktowaæ je bezwarunkowo jako ca³oœæ. St¹d te¿ konieczna by³a proponowana przez
niego podwy¿ka do 46 koron36. Ca³y zysk zamierza³ przeznaczyæ na ochronkê
Sióstr Mi³osierdzia na £obzowie. Równoczeœnie za namow¹ B. Ulanowskiego
34

J. Moszyñski do S. Tarnowskiego, Kraków, 14 II 1909 r. Tam¿e, sygn. PAU KSG 32/09.

35

B. Ulanowski do J. Moszyñskiego, Kraków, 1 III 1909 r. Tam¿e, sygn. PAU KSG 32/09.

36

Wyliczenia J. Moszyñskiego przedstawia³y siê nastêpuj¹co: ca³oœæ 46 koron, w tym 33% prowizja
ksiêgarni – 15 koron 33 halerze, zwrot nak³adów Akademii – 26 koron i zwrot nak³adów w³asnych
4 korony. J. Moszyñski do S. Tarnowskiego, Kraków, 3 III 1909 r. Tam¿e, sygn. PAU KSG 32/09.
Wydaje siê jednak, ¿e obliczenia te nale¿a³oby przedstawiæ dok³adniej: ca³oœæ 46 k., w tym prowizja
33% ca³oœci – 17,16 k., zwrot nak³adów Akademii [40k. – (33% z 40)] – 24,82k. oraz nak³ad
J. Moszyñskiego [6k – (33% z 6)] – 4,02 k.
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zamierza³ wydrukowaæ jedynie 500 egzemplarzy tomu wstêpnego, by oddaæ w
komis tyle samo Pamiêtników. Pozosta³e egzemplarze mia³y zostaæ wydane po
wyczerpaniu siê nak³adu pierwszego37.
Widaæ cz³onkom Akademii bardzo zale¿a³o, by jak najszybciej zakoñczyæ
jakiekolwiek uk³ady z publicyst¹ krakowskim, gdy¿ w przeci¹gu 3 dni oœwiadczyli, i¿ propozycje uczynione przez Zarz¹d AU s¹ ostateczne i nieodwo³alne.
Zatem wyjaœnione zosta³o, ¿e nigdy ¿aden z cz³onków czy to Komitetu czy
Zarz¹du nie przeczy³ o uk³adzie w sprawie napisania wstêpu do Pamiêtników
Pr¹dzyñskiego, ale jednomyœlnie uznano, ¿e wstêp J. Moszyñskiego nie mo¿e
byæ og³oszony pod firm¹ Akademii. Co do tego faktu nie mog³o byæ mowy
o ¿adnym ustêpstwie. Uznaj¹c jednak prawa radyka³a, w³aœciciela rêkopisu, nie
krêpowali go w traktowaniu tomu wstêpnego jako tomu pi¹tego ca³ego dzie³a
oraz zwi¹zanej z tym podwy¿ki. Nie zg³aszali równie¿ sprzeciwu, co do tego,
aby J. Moszyñski rozporz¹dzi³ czystym zyskiem wed³ug w³asnego uznania, o
ile wczeœniej zostan¹ zwrócone koszty poniesione przez drukarniê uniwersyteck¹,
które starano siê obni¿yæ poprzez druk pozosta³ych 500 egzemplarzy Pamiêtników z zaznaczeniem, ¿e jest to wydanie drugie38.
Prawdopodobnie sam Jerzy Moszyñski nie spodziewa³ siê, ¿e sw¹ wrêcz
chorobliw¹ chêci¹ wyjaœnienia prawdy historycznej doprowadzi cz³onków jednej
z powa¿niejszych instytucji naukowych do utraty cierpliwoœci w negocjacjach
z nim i wycofania siê z wydawnictwa Pamiêtników pod w³asnym szyldem.
Natomiast niemal w geœcie triumfu cz³owieka, którego argumenty ostatecznie
uznano, przyj¹³ wszystkie propozycje, acz zastrzegaj¹c sobie prawo do bli¿szego
zapoznania siê z punktami umowy, dodaj¹c, ¿e „z pewnoœci¹ [...] gdyby Komitet
Wydawniczy stan¹³ by³ od samego pocz¹tku na tym stanowisku, to nie by³oby
przysz³o do u¿ycia tonu, który i dla [niego] nie by³ przyjemnym”39. (aneks 1).
Niemniej jednak nie mo¿na zarzuciæ w³aœcicielowi spuœcizny gen. Pr¹dzyñskiego nieuczciwoœci finansowej wzglêdem Akademii. Wywi¹za³ siê bowiem z obowi¹zku wskazania ksiêgarni, w której mia³y zostaæ z³o¿one w komis
Pamiêtniki i dlatego zawar³ umowê z Ksiêgarni¹ Spó³ki Wydawniczej Polskiej.
Zaznaczy³ w niej wyraŸnie
[...] i¿ dopóki nie nast¹pi ca³kowity zwrot [...] kosztów poniesionych przez Akademiê [19
152 korony i 54 halerze]40 ma ksiêgarnia z ustanowionej ceny czterdziestu szeœciu koron za ca³oœæ
(tj. za tom wstêpny wydany moim kosztem i 4 tomy pamiêtników wydanych kosztem Akademii)
37

Tam¿e.

38

S. Tarnowski do J. Moszyñskiego, Kraków, 6 III 1909 r. Tam¿e, sygn. PAU KSG 32/09.

39

J. Moszyñski do S. Tarnowskiego, Kraków, 8 III 1909 r. Tam¿e, sygn. PAU KSG 32/09.

40

J. Moszyñski zwróci³ siê do Akademii z proœb¹ o przedstawienie ca³kowitych kosztów druku
pismem z dn. 5 IV 1909r, otrzymuj¹c 6 IV 1909r. zestawienie kosztów, obejmuj¹ce m.in. honoraria,
druk pamiêtników, wykonanie planów bitew, czynnoœci administracyjne. Adiunkt AU do J. Moszyñskiego, Kraków, 6 IV 1909 r. Tam¿e, sygn. PAU KSG 236/09.
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zaliczyæ przy sprzeda¿y po 26 koron i 82 halerzy na rachunkach Akademii, jako zwrot poniesionych
przez ni¹ kosztów wydawnictwa41.

Zatem ostatecznie po pokonaniu przeszkód w postaci bezkompromisowej
osobowoœci hrabiego oraz po dope³nieniu wszelkich formalnoœci zwi¹zanych
z realizacj¹ punktów ostatecznej ugody (pismo z dn. 6 marca 1909 r.) ukaza³y
siê 4 tomy Pamiêtników genera³a Pr¹dzyñskiego w opracowaniu dr B. Gembarzewskiego, z oznaczeniem, ¿e czysty dochód przeznaczony by³ na ochronkê
Sióstr Mi³osierdzia, a prawa autorskie, co do przedruków i t³umaczeñ zastrzega
sobie J. Moszyñski (wydawnictwo Ksiêgarnia Spó³ki Wydawniczej Polskiej,
odbito w drukarni UJ)42. Natomiast w drukarni Czasu przygotowano wydanie
Genezy powstania listopadowego czyli tomu wstêpnego do Pamiêtników genera³a
Pr¹dzyñskiego, autorstwa w³aœciciela rêkopisów Jerzego Moszyñskiego43.
ANEKS 1
APAN, sygn. PAU KSG 32/09.
Do Jego Excellencji hrabiego Stanis³awa Tarnowskiego
Prezesa Akademii Umiejêtnoœci w Krakowie.
Excellencjo!
Na otrzymane w dniu 6 marca 1909 r. pismo mam zaszczyt odpowiedzieæ, ¿e z wielk¹
przyjemnoœci¹ dowiedzia³em siê, i¿ Wasza Excellencja wprowadzi³eœ sprawê na zupe³nie nowy
grunt oœwiadczaj¹c, ¿e ani Zarz¹d Akademii, ani Komitet Wydawniczy nie zaprzecza uk³adu ze
mn¹ co do mojego wstêpu do pamiêtników jenera³a Ignacego Pr¹dzyñskiego. Z pewnoœci¹, ¿e
gdyby Komitet Wydawniczy stan¹³ by³ od samego pocz¹tku na tem stanowisku, to nie by³o by
przysz³o do u¿ycia tonu, który i dla mnie nie by³ przyjemnym. Oczywiœcie, ¿e wobec uznania
praw moich, s¹d polubowny dla ich skontaktowania staje siê zupe³nie bezprzedmiotowym. Skoro
zaœ Zarz¹d Akademii ma powody, dla których jednomyœlnie uzna³, ¿e mojego wstêpu do
pamiêtników Pr¹dzyñskiego, nie mo¿e og³osiæ w wydawnictwach Akademii, ja zaœ mam najpowa¿niejsze powody nie rezygnowania ze swobody w uk³adzie tego¿ wstêpu – uznaje wiêc, ¿e
Zarz¹d obra³ najw³aœciwsz¹ drogê do pogodzenia tych sprzecznych interesów, proponuj¹c mi
ca³kowite rozwi¹zanie umowy i zrobione mi w piœmie z 3 marca propozycje, oczywiœcie z zastrze¿eniem tj. z bli¿szym okreœleniem przedstawionych mi punktów ostatecznej ugody, na które
to okreœlenie Zarz¹d przysta³ w piœmie z 6 marca 1909 r. przyjmujê.
Kraków 8 marca 1909 r.
Z wyrazami szacunku/ – / Jerzy Moszyñski

41 Ksiêgarnia do Zarz¹du AU, Kraków, 8 IV 1909 r. Tam¿e, sygn. PAU KSG 246/09. Ksiêgarnia
Spó³ki Wydawniczej Polskiej na potwierdzenie s³ów J. Moszyñskiego wys³a³a do Zarz¹du AU poœwiadczenie o otrzymaniu zlecenia. Dzieñ póŸniej sam J. Moszyñski nades³a³ zlecenie. J. Moszyñski do
Zarz¹du AU, Kraków, 9 IV 1909r. Tam¿e, sygn. PAU KSG 246/09.
42

Pamiêtniki genera³a Pr¹dzyñskiego, oprac. B. Gembarzewski, t. 1–4, Kraków 1909, karta tytu³owa.

43

J. Moszyñski, op. cit., karta tytu³owa.
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A FEW WORDS ON PUBLISHING GEN. PR¥DZYÑSKI’S DIARIES
Summary. Generals Pr¹dzyñski Diaries are one of the most important and valuable printed source
for historians, who studies a history of November Insurrection and Polish-Russian War in 1831.
The first time they were printed in 1909 and compiled by Bronis³aw Gembarzewski. The idea of
publication of the manuscript had caused the publisher many difficulties and doubts before it was
realized. A reconstruction of difficult negotiations with the last owner of The Diaries – a Cracovian
writer Jerzy Moszyñski, is the main subject of the article. The process of negotiations had been
going since 1906 before finished in 1909 unexpectedly.
Key words: Gen. Ignacy Pr¹dzyñski, Jerzy Moszyñski, Piotr Moszyñski, Bronis³aw Gembarzewski, Boles³aw Ulanowski, diaries, November Insurrection

