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W ypada też sprostować, że w Drohiczynie nie było benedyktynów  (s. 60), 
lecz benedyktynki. Autorka używa nadto w yrazów  „jenerał" (s. 49) i „pa- 
rochialne" (s. 142), które dzisiaj są stosowane jako „generał" i „parafialne". 
Ponadto w w ykazie bibliografii (s. 175) oraz w przypisach (np. s. 63, 76) 
figurują w ydaw cy źródeł jako autorzy (S. T y n c  i T. W  i e r z b o w  s к i).

Oprócz recenzowanej pracy opublikowała .pani Teofilewicz artykuł 
Z działalności Komisji Edukacji N arodowej w  Białymstoku  (Studia i mate
riały do dziejów  miasta Białegostoku, t. 3, Białystok 1972 s. 9—43), zajmu
jący się szkołami na terenie miasta Białegostoku, a który od strony war
sztatowej zasługuje na wyższą ocenę od omówionej rozprawy. Mimo za
sygnalizow anych potknięć, zarówno praca Działalność Komisji Edukacji  
Narodowej w  w o jew ó dz tw ie  podlaskim,  jak i artykuł Z działalności Ko
misji Edukacji N arodow ej w  Białymstoku  stanowią wkład do historiografii 
Komisji Edukacji Narodowej oraz dziejów  szkolnictwa na terenach należą
cych kiedyś do w ojewództwa podlaskiego.

Tadeusz Krahel

Juozas Ż i u g ż d a, Antanas Mackevicius 1863— 1864 metu sukilimo 
reikśme lietuviu tautos istorijoje,  V ilnius 1971 8° ss. 202, nlb. 1. Lietuvos 
TSR Mokslu Akademija Istorijos Institutas.

Juozas 2iugżda, profesor uniwersytetu w ileńskiego, należy do najbar
dziej płodnych historyków litewskich. Ma na swoim koncie w iele publika
cji, drukowanych w  języku litewskim , rosyjskim i polskim. M iędzy innymi 
od dawna interesow ał się on postacią ks. Antoniego M ackiewicza, jednego  
z przywódców i bohaterów powstania styczniow ego na Litwie. Postaci tej 
pośw ięcił w iele  opracowań, wśród których zasługują na uwagę: Anfanas 
Mackevicius  — Lietuvos valstieciu vadovas  k o vo je  pries carizmą ir dvari-  
ninkas (Vilnius 1951 Valst. polit, ir moksl. lit. 1-kla 8° ss. 56) i Antanas 
Mackiawiczius  (W: Gieroi 1863 zgoda. Za naszu i waszu swobodu. M oskwa 
1964 s. 289—302). Prezentowana tu książka, „Antoni M ackiewicz. Znaczenie 
powstania 1863— 1864 r. w  historii litew skiego narodu", jest o ty le ważna, 
że stanowi podsum owanie badań autora nad tą postacią.

Składa się ona z 3 rozdziałów, poprzedzonych obszerną przedmową, 
w której autor om ówił literaturę, głów nie litewską, na temat powstania 
styczniow ego na Litwie. Pierwszy rozdział nosi tytuł „Początek życiowej 
drogi". Ks. M ackiewiczowi pośw ięcony jest w  nim tylko jeden i to najkrót
szy paragraf, ukazujący jego życie do 1863 г., a w łaściw ie do chwili miano
wania go w  1855 r. do pracy w Pobrzeziu (w następnych paragrafach tego 
rozdziału została omówiona sytuacja chłopów i ich antypańszczyźniane w y
stąpienia w  I połow ie XIX w. oraz rozwój społeczno-politycznej m yśli na 
Litwie w tym okresie). Paragraf ten wszakże dostarcza cennych informacji 
o życiu ks. A. M ackiewicza. Oto niektóre dane biograficzne.

Ks. A. M ackiewicz urodził się 14-VI-1828 r. w  gminie Tytuvenai (Cyto- 
wiany) w pow iecie rosieńskim (w obecnym rejonie Keimes) w szlacheckiej 
rodzinie Tadeusza i Anny M ackiewiczów. U czył się w  gimnazjum w  W il
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nie, a potem przez dwa lata na uniw ersytecie w Kijowie. Na Litwę wrócił 
około 1849 r. i w  1850 w stąpił do seminarium duchownego w W orniach. 
Dokładnej daty św ięceń  kapłańskich autor nie ustalił. Podał natomiast, że 
10-11-1853 r. M ackiewicz, jako now ow yśw ięcony kapłan, został przeznaczo
ny przez bpa M. W ołonczew skiego na wikariusza do Krekenawy i że 
w  sierpniu 1855 r. został „filialistą" w Kriklenie, a w  październiku tego roku 
został przeniesiony do kościoła filialnego w Pobrzeziu, gdzie pracował do 
powstania 1863 r.

W  drugim rozdziale autor ukazał drogę ks. M ackiewicza do udziału 
w powstaniu, jego ideologię i bezpośredni udział w  walkach o w olność. 
Jako ksiądz prowadził on działalność ośw iatową i propagandową wśród 
chłopów. Pragnął ich uwolnienia, dania im ziemi na w łasność oraz wolności 
dla całego narodu. Za datę otwartego przystąpienia do walki uważa 
J. Ziugżda dzień 20 marca, k iedy to po kazaniu w  kościele w  Pobrzeziu 
ks. M ackiewicz odczytał manifest i w ezw ał lud do walki z caratem. Oddział 
powstańców pod jego wodzą, razem z oddziałem B. Jabłonowskiego-Dłus- 
kiego, stoczył pierwszą bitwę z wojskiem  rosyjskim w  dniu 27 marca Î863 r. 
pod Naujaberźe. W alczył prawie do końca pierwszego roku powstania. Jego 
oddział został rozbity 26 listopada, niedaleko W ilkiji, przywódca zdołał jed
nak ujść. W  ręce carskich oprawców wpadł 17 grudnia przy przeprawie 
przez Niemen, między W ilkiją i Seredżiusem. 28 grudnia 1863 r. został pu
blicznie pow ieszony na placu w  Kownie.

W  ostatnim rozdziale, nie dotyczącym  postaci ks. M ackiewicza, autor 
om ówił znaczenie powstania 1863— 1864 r. dla ruchu narodow owyzw oleń
czego litew skiego narodu.

Anonsowana publikacja jest pierwszą pracą tak szeroko traktującą 
o ks. A. M ackiewiczu i jego działalności powstańczej na szerokim tle sy 
tuacji społeczno-politycznej Litwy w  połow ie XIX w. oraz idei rew olucyj
nych tego czasu i sytuacji całego powstania. Jednak z powodu braku źró
deł, nie udało się autorowi przedstawić wyczerpująco tej postaci, zwłaszcza  
życia i działalności do powstania styczniow ego. Mimo to książka J. Żiugźdy 
zasługuje na uwagę, gdyż dotyczy jednej z pierwszoplanowych postaci 
powstania styczniow ego na Litwie.
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