Andrzej de Lazari

Rok 1918 w historii rodzinnej braci
Konstantego (1869–1930)
i Aleksandra (1880–1942) de Lazari

Konstanty

Aleksander

Rok 1918 peáni w tym tekĞcie rolĊ symboliczną – rozdzielenia siĊ rodu de Lazari po rewolucji i uzyskaniu przez Rzeczpospolitą niepodlegáoĞci na gaáĊzie rosyjską i polską. PrzedstawiĊ historiĊ mojego dziadka Konstantego, który staá siĊ
Polakiem i jego brata Aleksandra, który zaakceptowaá rzeczywistoĞü sowiecką.
Do powaĪnego zajĊcia siĊ historią rodu sprowokowaáy mnie kilka lat temu przypadkowo znalezione w Internecie zdjĊcia i notatka: „ɇɚ ɮɨɪɭɦɟ ɛɵɥɚ ɡɚɬɪɨɧɭɬɚ
ɬɟɦɚ ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɵɥɨ ɭɩɨɦɢɧɚɧɢɟ ɦɪɚɦɨɪɧɨɣ ɩɥɢɬɵ ɫ ɬɟɤɫɬɨɦ ɧɚ ɮɪɚɧɰɭɡɤɨɦ
ɹɡɵɤɟ ɜ ɞ. Ⱦɭɛɚɫɢɳɢ Ƚɥɢɧɤɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ. Ɋɟɲɢɥ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ, ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ, ɱɬɨ
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ɧɚɞɩɢɫɶ ɧɚ ɪɭɫɫɤɨɦ: »Ƚɟɧɟɪɚɥ-ɦɚɣɨɪ ɇɢɤɨɥɚɣ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ ɞɟ Ʌɚɡɚɪɢ. Ɋɨɞɢɥɫɹ ɜ 1834 ɝɨɞɭ 21 ɦɚɪɬɚ. ɋɤɨɧɱɚɥɫɹ ɜ 1901 ɝɨɞɭ 24 ɮɟɜɪɚɥɹ«. ɉɨ ɫɥɨɜɚɦ ɫɬɚɪɨɠɢɥɨɜ ɜ ɧɚɱɚɥɟ 90-ɯ ɭ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɯɨɥɦɚ ɥɟɠɚɥ ɬɚɤɨɣ ɠɟ ɦɪɚɦɨɪɧɵɣ ɩɚɦɹɬɧɢɤ, ɧɨ ɤ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ ɨɧ ɢɫɱɟɡ”. NiĪej ktoĞ dopisaá: „ə ɷɬɭ ɩɥɢɬɭ ɟɳɟ 11 ɥɟɬ
ɧɚɡɚɞ ɜɢɞɟɥ... ɬɨɠɟ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɨ... ɋɬɪɚɧɧɨ, ɱɬɨ ɟɺ ɟɳɟ ɧɟ ɭɩɟɪɥɢ...”1.
To rzeczywiĞcie dziwne, Īe „ɟɺ ɟɳɟ ɧɟ ɭɩɟɪɥɢ”, Īe po sporym cmentarzu,
kaplicy i cerkwi pozostaá tylko ten kawaáek nagrobnego pomnika. Bardzo jestem
wdziĊczny krajoznawcy, który zainteresowaá siĊ kamieniem walającym siĊ w polu
i umieĞciá fotograÞĊ na portalu. DziĊkujĊ teĪ prawosáawnemu ksiĊdzu MaksymoZob. ɇɢɤɨɥɚɣ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ ɞɟ Ʌɚɡɚɪɢ, http://smolbattle.ru/threads/ɇɢɤɨɥɚɣ-ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱɞɟ-Ʌɚɡɚɪɢ.5075
1
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wi Glinkinowi i mieszkaĔcom wsi Dubasiszcze na smoleĔszczyĨnie, którzy zaopiekowali siĊ kamieniem, postawili krzyĪ, informacyjną tablicĊ, zasadzili kwiaty
i przyjaĨnie przywitali mnie przy kamieniu.
W domu odnalazáem dwie przedrewolucyjne fotograÞe. Na obu widnieje mój
dziad Konstanty przy mogile swojego ojca.
W Rosji pierwszy de Lazari – Dmitrios (1755–1803), „pochodzący z greckiej
wyspy Dezante” [Zante – Zakynthos], zaciągnąá siĊ na sáuĪbĊ do Puáku Greckiego
Grigorija Potiomkina w 1770 roku i po wojnie z Turcją osiadá na Krymie w Karasubazarze (teraz Bieáogorsk). OĪeniá siĊ z Marią Juriewną (1759–?), miaá syna Nikoáaja i cztery córki. Wedáug rodzinnych opowieĞci zostaá zabity w akcie zazdroĞci
w Atenach i tam pochowany.
Z zachowanych dokumentów o sáuĪbie Nikoáaja, syna Dmitriosa, wynika, Īe
„za wyróĪniającą postawĊ w boju pod sioáem Borodino zostaá odznaczony orderem Anny 4-ej klasy”, Īe uczestniczyá w wielu bitwach i w Ğlad za wojskami
Napoleona doszedá do ParyĪa. Potem walczyá na Kaukazie. W 1823 r. przeszedá
w stan spoczynku, zostaá nadzorcą, a nastĊpnie dowódcą kompanii w taurydzkiej
straĪy celnej. W 1830 r. w rodzinnym Karasubazarze objąá funkcjĊ policmajstra.
Pod koniec Īycia przeniósá siĊ do Odessy do najstarszego syna Jegora. Zmará tam
w wieku 88 lat.
Syn Nikoáaja Dmitriewicza, Nikoáaj Nikoáajewicz, którego nagrobny kamieĔ
leĪy na smoleĔszczyĨnie w wiosce Dubasiszcze, naleĪy do trzeciego pokolenia de
Lazari z Karasubazaru. Niestety nie byá on ani artystą, ani Ğpiewakiem, ani gitarzystą, jak jego brat Konstantin (1838–1903)2. Byá Īandarmem, jak jego kolejny brat
Wasyl (1831–1899). Jegor (Grigorij, 1826–1900), najstarszy z braci, byá urzĊdnikiem i caáe Īycie spĊdziá w Odessie.

Ⱦɟ Ʌɚɡɚɪɢ, Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ, http://enc.biblioclub.ru/termin/1550230_De_Lazari_
Konstantin_Nikolaevich
2
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Nikoáaj Dmitrijewicz (1794–1882), Jelizawieta Achwierdowa (1799–1860) z synem Nikoáajem (1837–1901)

Nikoáaj Dmitrijewicz z synami i ich maáĪonkami

I tu zaczyna siĊ polska historia de Lazari, gdyĪ Nikoáaj sáuĪyá przez kilkanaĞcie lat
na terytorium Polski – najpierw w Grójcu (od 4 kwietnia 1872), potem w Radomiu
(od 2 paĨdziernika 1881) i tu wychowywaá swoje dzieci. Na szczĊĞcie dla jego polskich potomków, nie pojawia siĊ w pracach o historii stosunków polsko-rosyjskich.
Jedynym znanym mi wyjątkiem jest ksiąĪka Stanisáawa Wiecha (SpoáeczeĔstwo Królestwa Polskiego w oczach carskiej policji politycznej (1866–1896), Kielce 2010, s.
344), z której dowiadujemy siĊ, Īe puákownik Nikoáaj de Lazari zbyt wielu Polaków
zwalniaá ze sáuĪby wojskowej (pewnie za áapówki?) i zostaá za to w grudniu 1888 r.
przeniesiony do Tyßisu. W maju 1891 zostaá naczelnikiem Īandarmerii w Erewaniu,
a we wrzeĞniu 1892 – w Omsku. Natomiast z jego wspomnieĔ wynika, Īe przyjaĨniá
siĊ z wieloma polskimi ziemianami, goĞciá u nich i zapraszaá do siebie.
Nikoáaj pozostawiá wspomnienia, które opublikowaáem w symbolicznym nakáadzie po polsku dla wnuków, ale umieĞciáem je takĪe w wersji polskiej i rosyjskiej w Internecie3. Z ciekawostek, jest w nich m.in. bardzo niepochlebny fragment
o naczelniku grójeckiego powiatu, kapitanie Krupskim (ojcu NadieĪdy).
Nikoáaj miaá dwóch synów – Konstantego (1869–1930) i Aleksandra (1880–
1942) oraz cztery córki: EugeniĊ (1870–1963, BaĪenowa), WierĊ (1875–1970,
Nikoáaj de Lazari, Szkice na papierze, KsiĊzy Máyn, àódĨ 2014, http://www.academia.
edu/6070618/Szkice_na_papierze_Niko%C5%82aja_de_Lazari; ɇɚɛɪɨɫɤɢ ɧɚ ɛɭɦɚɝɭ ɇɢɤɨɥɚɹ ɞɟ
Ʌɚɡɚɪɢ, http://www.academia.edu/6139133/ɇɚɛɪɨɫɤɢ_ɧɚ_ɛɭɦɚɝɭ_ɇɢɤɨɥɚɹ_ɞɟ_Ʌɚɡɚɪɢ
3
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Nikoáaj Nikoáajewicz i jego Īona Aleksandra Engelhardt (1847–1927)

àuchmanowa), KseniĊ (1877–1969, Szczerbowa) i ZoÞĊ (1880–1944, nie wyszáa
za mąĪ).
Konstanty urodziá siĊ w KrzemieĔczuku, o 11 lat máodszy Aleksander – juĪ
w Grójcu. Obaj byli wychowankami korpusów kadetów. O ile jednak Aleksander
pozostaá w wojsku, Konstanty tylko cztery lata sáuĪyá w 40. Puáku Maáorosyjskim, a nastĊpnie, zapewne dziĊki protekcji ojca, w 1892 r. zostaá „urzĊdnikiem do
specjalnych poruczeĔ” przy gubernatorze w Erewaniu, w 1894 pomocnikiem naczelnika powiatu w Kokczetawiu (Kazachstan), a w 1896 – naczelnikiem powiatu
w Lepsinsku (Kazachstan). W 1897 r. wziąá udziaá w pierwszym rosyjskim spisie
powszechnym.
Jakim byá naczelnikiem powiatu, pojĊcia nie mam. Faktem natomiast jest, Īe
byá zapalonym fotografem i pozostawiá po sobie masĊ niezwykáych zdjĊü na szkle.
Prowadziá korespondencjĊ z pracownikami petersburskiej Kunstkamery (Muzeum
Antropologii i EtnograÞi) i przesyáaá im bardzo wysoko oceniane do dziĞ swoje
prace4. W latach 2009–2010 polska ambasada pokazaáa w kilku miastach Kazachstanu wystawĊ jego prac5. Wiele zdjĊü Konstantego znajduje siĊ równieĪ w áódzkim Muzeum KinematograÞi.
Zob. ȼ. Ⱥ. ɉɪɢɳɟɩɨɜɚ, ɂɥɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɤɨɥɥɟɤɰɢɢ ɩɨ ɧɚɪɨɞɚɦ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ Ⱥɡɢɢ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɵ XIX — ɧɚɱɚɥɚ XX ɜɟɤɚ ɜ ɫɨɛɪɚɧɢɹɯ Ʉɭɧɫɬɤɚɦɟɪɵ, ɇɚɭɤɚ, ɋɉȻ. 2011, s. 140–150,
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_03/978-5-02-038269-5/.
5
Zob. m.in. https://www.inform.kz/ru/fotograÞi-konstantina-de-lazari-sdelannye-na-territoriikazahstana-sodeystvuyut-sblizheniyu-pol-skogo-i-kazahskogo-narodov_a2219354.
4
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Konstanty

Aleksander

Eugenia, ZoÞa, Ksenia i Wiera

Konstanty w stroju kazachskim (1896)
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PoniewaĪ w 1898 r. Nikoáaj zakoĔczyá sáuĪbĊ w Omsku, przeszedá na emeryturĊ i przeniósá siĊ do córki i ziĊcia w Rudáowie (nieistniejący juĪ majątek niedaleko
wsi Dubasiszcze na smoleĔszczyĨnie), syn Konstanty podąĪyá za nim do europejskiej czĊĞci Imperium.
W 1899 r. zostaá sĊdzią pokoju w Telszach w guberni kowieĔskiej, w 1903 r.
komisarzem do spraw wáoĞciaĔskich w Radomsku, a w 1914 – prezesem Gubernialnej Komisji do spraw WáoĞciaĔskich w Lublinie. W ĩuchowicach w powiecie
piotrkowskim miaá nieduĪy majątek.
Aleksander (brat Konstantego) rozpocząá naukĊ w Tyßisie. Gdy ojciec
w 1892 r. przeniósá siĊ do Omska, kontynuowaá ją w tamtejszym korpusie kadetów.
UkoĔczyá go w 1898 r. i we wrzeĞniu podjąá studia w Konstantynowskiej Szkole
Artylerii w Petersburgu. W latach 1901–1907 sáuĪyá w konnej artylerii, nastĊpnie
przez dwa lata studiowaá w Mikoáajowskiej Akademii Sztabu Generalnego. Po jej
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Nikoáaj z rodziną w Rudáowie (1899)

ukoĔczeniu pracowaá w Sztabie Generalnym, a w 1911 r. zostaá starszym wychowawcą w GatczyĔskim Instytucie Imperatora Mikoáaja I dla Sierot.
Gdy wybucháa wojna, obaj bracia znaleĨli siĊ w sztabie 2 Armii. Aleksander
– juĪ 22 sierpnia 1914 r. w roli táumacza w oddziale rozpoznawczym, Konstanty
– w roli sekretarza Aleksandra Guczkowa, peánomocnika Czerwonego KrzyĪa.
PóĨniej, na przeáomie 1915 i 1916 roku byá takĪe sekretarzem Stepana Bieleckiego, wiceministra spraw wewnĊtrznych. Na tym stanowisku, jako radca stanu
(ɫɬɚɬɫɤɢɣ ɫɨɜɟɬɧɢɤ), zakoĔczyá sáuĪbĊ w Imperium Rosyjskim.
Aleksander spĊdziá na wojnie 2 lata i 8 miesiĊcy. W listopadzie 1914 r. zasáuĪyá
siĊ w bitwie pod àodzią, za co zostaá odznaczony Záotym OrĊĪem „Za WalecznoĞü”.
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Konstanty w ĩuchowicach

Zachowaáy siĊ równieĪ zdjĊcia Konstantego z Radomska i okolic
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Neapol

13 maja 1917 r. gazeta „Russkij Inwalid” odnotowaáa: „ɍɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɩɨɠɚɥɨɜɚɧɢɟ
ɤɨɦɚɧɞɭɸɳɢɦ ɚɪɦɢɟɣ ɩɨ ɭɞɨɫɬɨɟɧɢɸ ɦɟɫɬɧɨɣ ɞɭɦɵ ɢɡ ɥɢɰ, ɢɦɟɸɳɢɯ Ƚɟɨɪɝɢɟɜɫɤɨɟ ɨɪɭɠɢɟ. Ƚɟɨɪɝɢɟɜɫɤɨɝɨ ɨɪɭɠɢɹ, ɱɢɫɥɹɳɟɦɭɫɹ ɩɨ ɚɪɦɟɣɫɤɨɣ ɤɚɜɚɥɟɪɢɢ
ɲɬɚɛ-ɨɮɢɰɟɪɭ ɞɥɹ ɩɨɪɭɱɟɧɢɣ ɩɪɢ ɤɨɦɚɧɞɭɸɳɟɦ ɚɪɦɢɟɣ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɭ Ⱦɟ-Ʌɚɡɚɪɢ ɡɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɜ ɛɨɹɯ ɩɨɞ Ʌɟɧɱɢɰɟɣ ɢ Ʌɨɞɡɶɸ 3 ɢ 5 ɧɨɹɛɪɹ 1914 ɝɨɞɚ, ɞɜɚɠɞɵ
ɩɨɞɜɟɪɝɚɹɫɶ ɹɜɧɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɞɨɫɬɚɜɢɥ ɥɢɱɧɨ ɜ ɲɬɚɛ ɚɪɦɢɢ ɰɟɧɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ,
ɩɪɨɟɯɚɜ 15 ɜɟɪɫɬ ɩɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦ ɪɭɠɟɣɧɵɦ ɢ ɚɪɬɢɥɥɟɪɢɣɫɤɢɦ ɨɝɧɟɦ, ɱɟɦ
ɦɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥ ɜɵɯɨɞɭ ɢɡ ɬɹɠɟɥɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɜɬɨɪɨɝɨ ɋɢɛɢɪɫɤɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɚ, ɱɬɨ ɢɦɟɥɨ ɪɟɲɚɸɳɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɧɚ ɜɫɸ Ʌɨɞɡɢɧɫɤɭɸ ɨɩɟɪɚɰɢɸ”6.
Cyt. za Ⱥ.ɂ.ɒɢɲɤɚɧɨɜ, ȼɨɟɧɧɵɣ ɢɫɬɨɪɢɤ Ⱥ.ɇ.Ⱦɟ-Ʌɚɡɚɪɢ, «ȼɨɟɧɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɠɭɪɧɚɥ» 1990, ʋ 3, s. 73.
6
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Aleksander de Lazari; obok – ze szwagrem Wasylem
Sczerbowem (1873–1918), wáaĞcicielem majątku
w Rudáowie, mĊĪem Ksieni de Lazari (1877–1969).

Cmentarz polowy, fot. Konstanty de Lazari

169

Andrzej de Lazari

Eugenia Kobyáecka z córkami Aleksandrą i Niną; Julian Kobyáecki
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Byá teĪ Ğwiadkiem niemieckiego ataku gazowego nad rzeką Rawką w 1915 r. W liĞcie do Īony pisaá: „Ȼɵɥɨ ɜɟɥɢɤɨɥɟɩɧɨɟ ɭɬɪɨ. Ƚɟɪɦɚɧɰɵ ɪɚɧɨ ɧɚɱɚɥɢ ɫɭɟɬɢɬɶɫɹ,
ɪɚɡɨɝɪɟɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɤɢɩɹɬɢɥɶɧɢɤɢ. ȼɞɪɭɝ ɜ ɧɚɲɭ ɫɬɨɪɨɧɭ ɩɨɬɹɧɭɥɨɫɶ ɤɚɤɨɟ-ɬɨ
ɨɛɥɚɤɨ. ɉɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɨɧɨ ɞɨɫɬɢɝɥɨ ɧɚɲɢɯ ɩɨɡɢɰɢɣ. Ʌɸɞɢ ɫɬɚɥɢ ɡɚɞɵɯɚɬɶɫɹ.
ɇɢɤɬɨ ɧɟ ɡɧɚɥ, ɫ ɱɟɦ ɦɵ ɫɬɨɥɤɧɭɥɢɫɶ. ɉɨɬɟɪɢ ɛɵɥɢ ɛɨɥɶɲɢɦɢ”7.
PóĨniej Aleksander zapisaá siĊ w historii wojen m.in. jako autor ksiąĪki BroĔ
chemiczna na frontach wojny Ğwiatowej 1914–19188.
Latem 1917 r. porzuciá sáuĪbĊ i wyjechaá do rodziny do Rudáowa.
ĩona Aleksandra – Eugenia Kobyáecka (1882–1949) – byáa Polką. Jej brat –
puákownik Julian Kobyáecki (1883–1939) – takĪe sáuĪyá w wojsku rosyjskim, jednak podczas wojny polsko-bolszewickiej przeszedá na stronĊ polską i odznaczony
zostaá KrzyĪem Virtuti Militari. Pochowano go z wojskowymi honorami w Toruniu. W Polsce Īyją jego potomkowie9.
Pod koniec 1917 r. Aleksander zostaá aresztowany i przewieziony do SmoleĔska. Tam wstawiá siĊ za nim znajomy z frontu, Ormianin Aleksander Miasnikian,
przewodniczący Póánocno-Zachodniego Komitetu RKP(b). Dowodziá on frontem
zachodnim i namówiá Aleksandra do wstąpienia w szeregi Robotniczo-Cháopskiej
Armii Czerwonej, co ten uczyniá 23 lutego 1918 r. Zostaá mianowany szefem sztabu frontu zachodniego, zaĞ po roku (zapewne z powodu braku zaufania do carskiego oÞcera powiązanego z Polską) przeniesiono go na SyberiĊ, gdzie najpierw kierowaá Zachodnio-Syberyjskim OkrĊgiem Wojskowym, a nastĊpnie zostaá szefem
sztabu III Trudowoj armii oraz zacząá wykáadaü w szkolnictwie wojskowym.
Wedáug Ğwiadectwa córki Dolli (Aleksandry de Lazari, 1904–2004) na SyberiĊ
do Omska docierali przez pogrąĪoną w wojnie domowej RosjĊ prawie przez 4
miesiące. Gdy brakowaáo drewna, w parowozie palono wobáą.
Caáa póĨniejsza dziaáalnoĞü Aleksandra związana byáa ze szkolnictwem wojskowym. Od 1922 wykáadaá w Akademii Sztabu Generalnego Armii Czerwonej
(przemianowanej póĨniej w AkademiĊ Wojskową im. Michaiáa Frunzego) i publikowaá teksty z historii wojskowoĞci10. Gdy w 1932 utworzono Wojskową AkademiĊ Obrony Chemicznej, zostaá jej wykáadowcą.
W maju 1940 r. uzyskaá tytuá profesora i stopieĔ generaáa-majora.
We wrzeĞniu 1940 r. uczczono jego 60-lecie. Gazeta „Woroszyáowiec”
(13.09.1940) poĞwiĊciáa mu caáą stronĊ. Jednak dwa dni po rozpoczĊciu wojny,
w nocy z 24 na 25 czerwca 1941 r. zostaá aresztowany i oskarĪony o szpiegostwo
na rzecz Polski i Wáoch: „ɍɥɢɱɚɟɬɫɹ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹɦɢ ɆȺɄɈȼɋɄɈȽɈ ɢ ɉɈɉɈȼȺ,
7

TamĪe, s. 74.
Ⱥ.ɇ.ɞɟ-Ʌɚɡɚɪɢ, ɏɢɦɢɱɟɫɤɨɟ ɨɪɭɠɢɟ ɧɚ ɮɪɨɧɬɚɯ ɦɢɪɨɜɨɣ ɜɨɣɧɵ 1914-1918 ɝɝ. Ʉɪɚɬɤɢɣ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɨɱɟɪɤ, Ɇɨɫɤɜɚ 1935; wydanie drugie: Moskwa 2008.
9
DziĊkujĊ Markowi Kobyáeckiemu za udostĊpnienie legitymacji orderu jego dziadka.
10
Zob. m.in. Ⱥ.ɇ.ɞɟ-Ʌɚɡɚɪɢ, Ⱥɤɬɢɜɧɚɹ ɨɛɨɪɨɧɚ ɤɨɪɩɭɫɚ ɩɨ ɨɩɵɬɭ ɞɟɣɫɬɜɢɣ 25-ɝɨ ɚɪɦɟɣɫɤɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɚ ɩɨɞ Ɉɩɚɬɨɜɨɦ ɜ ɦɚɟ ɢ ɩɨɞ Ʉɪɚɫɧɢɤɨɦ ɜ ɢɸɥɟ 1915 ɝ., Ɇɨɫɤɜɚ 1940; TenĪe, Ɇɢɪɨɜɚɹ ɜɨɣɧɚ 1914–1918 ɝɝ. Ⱥɬɥɚɫ ɫɯɟɦ, Ɇɨɫɤɜɚ 1934.
8
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ɤɚɤ ɩɨɥɶɫɤɢɣ ɲɩɢɨɧ. ɉɨɤɚɡɚɧɢɹɦɢ
ɁȺɌɈɇɋɄɈȽɈ ɢ ɄɈɋɈȽɈȼȺ ɢɡɨɛɥɢɱɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɭɱɚɫɬɧɢɤ ɚɧɬɢɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɜɨɟɧɧɨɝɨ ɡɚɝɨɜɨɪɚ. ɋɨɡɧɚɥɫɹ, ɱɬɨ
ɜ 1925 ɝɨɞɭ ɩɪɢɦɤɧɭɥ ɤ ɨɮɢɰɟɪɫɤɨɣ
ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɟ ɋȼȿɑɂɇȺ, ɫ 1935 ɝɨɞɚ
ɹɜɥɹɥɫɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ ɚɧɬɢɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨ
ɜɨɟɧɧɨɝɨ ɡɚɝɨɜɨɪɚ. Ɂɚɜɟɪɛɨɜɚɧ ȽɅȺȽɈɅȿȼɕɆ. Ʌɢɱɧɨ ɡɚɜɟɪɛɨɜɚɥ ɜ ɡɚɝɨɜɨɪ ɄȺɊɉɈȼȺ, ɊɈɀȾȿɋɌȼȿɇɋɄɈȽɈ, ȼɅȿɋɋɄɈȽɈ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɥ
ɲɩɢɨɧɫɤɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɢɬɚɥɶɹɧɫɤɨɦɭ
ɚɝɟɧɬɭ ȻȺɌȿɇɂɇɍ ɨ ɜɵɫɲɢɯ ɜɨɟɧɧɨ-ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ”11.
23 lutego 1942 r. zostaá rozstrzelany.
ĩonĊ zesáano do áagru.
RodzinĊ dáugo oszukiwano. Nawet
po rehabilitacji w 1956 r. córki otrzymaáy Ğwiadectwo zgonu Aleksandra Aleksander w mundurze oraz z Īoną i siostrami.
z datą Ğmierci 17.09.1950 („przyczyna
zawaá serca”). Dopiero w grudniu 1995 r. na Ğwiadectwie zgonu pojawiáa siĊ data
23.02.1942 i przyczyna „rozstrzelanie”.
Konstanty, starszy z braci, 7 wrzeĞnia 1917 r. byá jeszcze w Piotrogrodzie, póĨniej zapewne doáączyá do rodziny w Rudáowie. W Īyciorysie zaáączonym do akt
o przyznaniu polskiego obywatelstwa12 pisze, Īe w latach 1918-1919 pracowaá
jako „urzĊdnik kancelaryjny”, póĨniej jako „buchalter rolniczy w majątkach rządowych” i Īe byá kilkakrotnie aresztowany, o czym Ğwiadczyü ma m.in. dokument
z 6 wrzeĞnia 1921 r.:
„Ⱦɚɧɨ ɫɢɟ ɨɬ Ʉɨɦɟɧɞɚɧɬɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ Ɉɫɨɛɨɬɞɟɥɚ Ɂɚɩɮɪɨɧɬɚ ɝɫ-ɧɭ Ⱦɟ-Ʌɚɡɚɪɢ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɭ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱɭ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɨɪɞɟɪɚ ɨɬ 6 ɫɟɧɬɹɛɪɹ ɫ/ɝ. ɢɡ ɩɨɞ ɫɬɪɚɠɢ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɹɹɟɬɫɹ ɜ ɩɨɞ ɩɨɞɩɢɫɤɭ ɨ ɧɟɜɵɟɡɞɟ ɢɡ ɩɪɟɞɟɥɨɜ ɋɦɨɥɟɧɫɤɨɣ ɝɭɛ., ɱɬɨ ɩɨɞɩɢɫɹɦɢ ɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ ɩɟɱɚɬɢ
ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɟɬɫɹ”13.
Na początku 1919 r. Konstanty rozwiódá siĊ z pierwszą Īoną Walentyną Dylewą i 26 czerwca 1919 r. w Poáocku poĞlubiá NataliĊ Podriezową (1897–1957). 9 listopada w Rudáowie urodziáa im siĊ córka Irena (moja mama, pierwsza áodzianka
odznaczona Orderem UĞmiechu, zm. w 1992 r. w àodzi), zaĞ 8 maja 1921 r. we
Zob. b.a., ɉɪɢɡɧɚɧɵ ɜɢɧɨɜɧɵɦɢ ɜ ɚɧɬɢɫɨɜɟɬɫɤɨɦ ɜɨɟɧɧɨɦ ɡɚɝɨɜɨɪɟ, https://www.e-reading.club/chapter.php/143463/15/Zvyagincev_-_Tribunal_dlya_Geroev.html
12
Ze zbiorów Archiwum PaĔstwowego w àodzi: Urząd Wojewódzki àódzki, sygn. 37, nr 6921.
13
TamĪe.
11
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wsi Arniszyce – Ija (Lazari-Pawáowska, póĨniejsza profesor etyk14; zm. w 1994 r.
w àodzi).
8 listopada 1921 r. w Arniszycach Konstanty sporządziá testament. Zebrawszy
wszystkie dokumenty Ğwiadczące o jego „polskoĞci” (Īyá w Polsce w sumie ponad 30 lat), rozpocząá starania o wyjazd z rodziną z sowieckiej Rosji jako polski
uchodĨca. Miaá m.in. paszport wydany w 1904 r. przez gubernatora guberni piotrkowskiej i dokumenty poĞwiadczające, Īe jest wáaĞcicielem majątku w ĩuchowicach. Na ich podstawie znalazá siĊ z Īoną i córkami na „Imiennej liĞcie uchodĨców,
mieszkających w jelninskim powiecie, podlegającym odprawieniu do ojczyzny
do Polski”. Na dokumencie wskazana jest polska narodowoĞü „uchodĨców” oraz
miasto Nowo-Radomsk (Radomsko) w guberni piotrkowskiej jako miejsce ich zamieszkania przed rewolucją15.
Sam Konstanty zostaá co prawda z listy wykreĞlony z powodu (zamieszczonego wyĪej) zobowiązania o nieopuszczaniu guberni smoleĔskiej, jednak, dziĊki
áapówce, 15 maja jako „rolnik” znalazá siĊ z rodziną za granicą sowieckiej Rosji
14

Zob. https://pl.wikipedia.org/wiki/Ija_Lazari-Pawlowska
Zob. b.a., ɉɪɢɡɧɚɧɵ ɜɢɧɨɜɧɵɦɢ ɜ ɚɧɬɢɫɨɜɟɬɫɤɨɦ ɜɨɟɧɧɨɦ ɡɚɝɨɜɨɪɟ, https://www.ereading.club/chapter.php/143463/15/Zvyagincev_-_Tribunal_dlya_Geroev.html
15
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w Baranowiczach, zaĞ 28 maja w Radomsku16.
12 czerwca 1922 r. Konstanty wystosowaá nastĊpujące pismo do „WielmoĪnego Pana Starosty w Radomsku”:
„Z chwilą wybuchu wojny w sierpniu
1914 r. ewakuacją byáem zmuszony
wyjechaü z Polski do Rosji i tam przebywaáem aĪ do koĔca maja br. przechodząc podczas rządów bolszewików
najokropniejsze traktowanie jako kontrrewolucjonista, tak, Īe prawie caáy czas
aĪ do wrzeĞnia ubiegáego roku przesiedziaáem w fortecach i wiĊzieniach, jak
dowodzą zaáączone dokumenty. Chcąc
powróciü do Kraju zapisaáem siĊ na listĊ uchodĨców, jednak z listy zostaáem
równieĪ przez wáadze bolszewickie wykreĞlony i tylko ucieczka wróciáa mi wolnoĞü i moĪnoĞü powrotu do Kraju. Zaáączając przy niniejszym dziewiĊü dokumentów róĪnej treĞci i powoáując siĊ na W. Panów: dr Rago, dr Gurbskiego [lekarze
z Radomska – AL], geometry p. ImieniĔskiego, byáego rejenta obecnie wáaĞciciela
majątku Maluszyn w województwie áódzkim p. Józefa Ostrowskiego, wáaĞcicieli
dóbr Borowno pow. Radomskowskiego Adama Michalskiego i hrabiego Skarbka,
16
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Konstanty w áódzkim parku Helenów z Īoną Natalią i córkami – Ludmiáą, Iją i Ireną.

Konstanty z pracownikami áódzkiej Izby Skarbowej (siedzi drugi z prawej)
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upraszam W. Pana StarostĊ o wyjednanie mi u Wáadz Polskich poddaĔstwa i obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej. Mając nadziejĊ, iĪ W. Pan Starosta po zasiĊgniĊciu informacji co do mojej osoby zechce áaskawie poprzeü niniejszą proĞbĊ
moją, pozostajĊ z wysokim powaĪaniem K. de Lazari”17.
28 czerwca 1922 konsulat RFSSR zawiadomiá Konstantego o pozbawieniu
go obywatelstwa rosyjskiego. Obywatelstwo polskie uzyskaá 26 kwietnia 1923
roku18.
4 lutego 1924 r. w Radomsku urodziáa siĊ jego najmáodsza córka Ludmiáa
(Skotnicka, zmaráa w 1997 r. w Poznaniu). W àodzi zamieszkaá pod koniec 1924 r.
i zostaá zatrudniony w UrzĊdzie Skarbowym. Zmará 2 listopada 1930 r. Pochowany zostaá na áódzkim Starym Cmentarzu.
W ten sposób po rewolucji rozeszáy siĊ drogi synów Nikoáaja Nikoáajewicza
de Lazari, pochowanego we wsi Dubasiszcze. Konstanty nie zaakceptowaá wáadzy bolszewików. Wykorzystując swoje „polskie papiery” opuĞciá z rodziną RosjĊ
sowiecką jako „rolnik uchodĨca” i staá siĊ Polakiem. Aleksander pozostaá w Rosji
i podzieliá los wiĊkszoĞci byáych carskich oÞcerów. Wszelkie kontakty ze sobą
rzecz jasna zerwali.
CórkĊ Aleksandra – Dolli19 (AleksandrĊ de Lazari) – poznaáem dopiero w 2000
r. i od niej otrzymaáem do skopiowania dokumenty i zdjĊcia jej ojca oraz wspomnienia jej dziadka, a mego pradziadka Nikoáaja.

Ⱥɧɞɠɟɣ ɞɟ Ʌɚɡɚɪɢ

1918 ɝɨɞ ɜ ɫɟɦɟɣɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɛɪɚɬɶɟɜ
Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɚ (1869–1930)
ɢ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ (1880–1942) ɞɟ Ʌɚɡɚɪɢ
Ɋɟɡɸɦɟ
ɋɬɚɬɶɹ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɫɭɞɶɛɚɦ ɞɜɭɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɫɟɦɶɢ ɚɜɬɨɪɚ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜɨɣɧɵ, ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɫɨɯɪɚɧɢɜɲɢɯɫɹ ɫɟɦɟɣɧɵɯ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ. 1918 ɝɨɞ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɜ ɬɟɤɫɬɟ ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɭɸ ɪɨɥɶ. ɗɬɨ ɦɨɦɟɧɬ
ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɫɟɦɶɢ ɞɟ Ʌɚɡɚɪɢ, ɩɨɫɥɟ ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ 1917 ɝ. ɢ ɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɉɨɥɶɲɟɣ, ɧɚ ɞɜɟ ɜɟɬɜɢ — ɪɨɫɫɢɣɫɤɭɸ ɢ ɩɨɥɶɫɤɭɸ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ
ɢɫɬɨɪɢɹ ɤɚɫɚɟɬɫɹ, ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɞɟɞɭɲɤɢ ɚɜɬɨɪɚ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ
ɫɬɚɥ ɩɨɥɹɤɨɦ, ɢ ɟɝɨ ɛɪɚɬɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɢɧɹɥ ɫɨɜɟɬɫɤɭɸ ɞɟɣɫɬɜɢ17

TamĪe.
TamĪe.
19
Zob. Ⱥ.ȼ. ɋɚɛɭɪɨɜ, ɉɨɫɥɟɞɧɹɹ ɢɧɫɬɢɬɭɬɤɚ, «Ɋɭɫɫɤɢɣ Ⱦɨɦ» 2001, ʋ 7, http://www.pravoslavie.ru/rusdom/200107/21.htm.
18

178

Rok 1918 w historii rodzinnej braci Konstantego (1869–1930) i Aleksandra (1880–1942) de Lazari

ɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. Ɍɟɤɫɬ ɛɨɝɚɬɨ ɩɪɨɢɥɥɸɫɬɪɢɪɨɜɚɧ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɧɚɞɝɪɨɛɧɵɦɢ ɧɚɞɩɢɫɹɦɢ, ɮɚɤɫɢɦɢɥɶɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɢ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɹɦɢ. Ⱥɜɬɨɪɭ ɭɞɚɥɨɫɶ ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɫɭɞɶɛɵ ɞɜɭɯ ɜɟɬɜɟɣ ɪɨɞɚ ɞɟ Ʌɚɡɚɪɢ.
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