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MACIEJ LORET I JEGO DZIA£ALNOŒÆ W RZYMIE
W LATACH „WIELKIEJ WOJNY”

Mieczys³aw Wieliczko
emerytowany profesor
Uniwersytet Marii Curie-S³odowskiej

Streszczenie. Maciej Loret (1880–1949) prowadzi³ badania w Rzymie od 1904 r. W 1911 r.
rozpocz¹³ wydawanie organu Biura Informacyjno-Prasowego „Agence Polonaise de Presse”
(o 1912 r. „Agenzia Polacca di Stampa”). Od stycznia 1915 r. by³ przedstawicielem Comité
General pour les Victimes de la Guerre en Pologne za³o¿onego w Vevey pod kierunkiem Henryka
Sienkiewicza. Po utworzeniu Komitetu Narodowego Polskiego przez Romana Dmowskiego,
zosta³ cz³onkiem jego Misji rzymskiej, która 14 lutego 1919 r. zosta³a ona uznana za przedstawicielstwo Rz¹du Narodowego. W czasie konferencji pokojowej w Pary¿u Loret posy³a³ bie¿¹ce
informacje polityczne z Rzymu dla delegacji polskiej. Wtedy koñczy³ te¿ pracê Biura. Pozosta³
w Rzymie nadal s³u¿¹c sprawie polskiej a¿ do œmierci.
S³owa kluczowe: Maciej Loret, Szymon Askenazy, Benedykt XV, Tadeusz Cieñski, Roman
Dmowski, ks. Adam Stefan ks. Sapieha, Henryk Sienkiewicz, Kazimierz Skirmunt

Odbudowa polskiej niepodleg³oœci pañstwowej w 1918 r. by³a procesem
o wielu nurtach i w¹tkach. Szczególnie wyeksponowany i utrwalony w œwiadomoœci spo³ecznej, tak¿e wspó³czesnych Polaków, jest czyn zbrojny Legionów
Józefa Pi³sudskiego. W mniejszym stopniu utrwali³a siê w tym zakresie wielow¹tkowa droga zbrojna genera³ów Józefa Hallera i Józefa Dowbor-Muœnickiego.
Tak¿e czyn powstañczy w Wielkopolsce lat 1918–1919 oraz walki w Ma³opolsce
Wschodniej i na Œl¹sku trwaj¹ w zbiorowej pamiêci przede wszystkim jako
obrona kresowej polskoœci, o jej miejsce w granicach Niepodleg³ej.
Zapoznany wydaje siê charakterystyczny dla zbiorowego ¿ycia pi¹tego
pokolenia Polaków urodzonych w niewoli rozbiorowej, etos pracy „dla Polski”.
Jak¿e wyró¿niaj¹cy postawy uczonych tego czasu, ¿e wspomnimy profesorów
Ignacego Moœcickiego, Gabriela Narutowicza, Józefa Wierusz-Kowalskiego
w uczelniach Szwajcarii, a nade wszystko rozmaite organizacje Polaków studentów od Petersburga, Dorpatu, Moskwy, Charkowa i Kijowa, po austriackie
Loeben, pruski Wroc³aw i Berlin. Wszêdzie tam têtni³o patriotyzmem ¿ycie
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zbiorowe. Ów etos owocowa³ w Niepodleg³ej ofiarn¹ s³u¿b¹ pañstwow¹ i czynem pracy, niemaj¹cym porównania w ¿adnym okresie naszych dziejów.
Formacja tych postaw mia³a tak¿e inne przes³anki w pozytywistycznej
„pracy od podstaw”, literaturze „ku pokrzepieniu serc”, malarskich wizjach
œwietnej przesz³oœci historycznej narodu, teraz w koñcu XIX w. poddanego presji
rusyfikacji i germanizacji w obydwu zaborach, a tylko pomyœlnie egzystuj¹cego
w dobie ery autonomicznej w Galicji.
Tu te¿ ostatni dziesi¹tek XIX w. zaznaczy³ siê o¿ywieniem nastrojów
spo³ecznych, w których tradycja niepodleg³oœciowa zajmowa³a szczególne
miejsce, ¿e wspomnimy powszechne obchody 100-lecia Konstytucji 3 Maja,
powstania koœciuszkowskiego, z jak¿e wymownym symbolem „Panoramy Rac³awickiej” we Lwowie, czy tworzenie ruchów politycznych o orientacji socjalistycznej (1892), ludowej (1895) i narodowej z pocz¹tkiem XX w.
Na tym tle Lwów w rozkwicie ery autonomicznej by³ „polskim Piemontem”, gdzie sk³adano do mogi³ na £yczakowie odchodz¹cych powstañców
styczniowych, a wœród nich ostatniego cz³onka Rz¹du Narodowego 24 czerwca
1914 r. Józefa Kajetana Strzemieñczyk Janowskiego, ale ju¿ w asyœcie Dru¿yn
Strzeleckich i Zwi¹zku Strzeleckiego, ze s³owem po¿egnalnym jednego z przywódców tych ruchów Józefa Pi³sudskiego. By³a tu symbolika ci¹g³oœci tradycji
walki o Niepodleg³¹ i pocz¹tek jego osobistej drogi zbrojnej.
Ale Lwów tego czasu, to tak¿e Galicyjska Rada Narodowa, która podjê³a
inicjatywê powo³ania w Pary¿u w lipcu 1907 r. Biura Informacyjno-Prasowego1.
Stanowi³o to kontynuacjê tradycji paryskiego centrum Wielkiej Emigracji.
Zstêpni ksiêcia Adama Jerzego Czartoryskiego (1770–1861) w³aœciwie przenieœli siê bowiem ju¿ do Galicji, g³ównie do Sieniawy opodal Jaros³awia
i Krakowa. Biuro organizowa³ dr Kazimierz WoŸnicki, od dawna zamieszka³y
w Pary¿u, który jakby zasygnalizowa³ swoj¹ gotowoœæ do pracy patriotycznej,
tworz¹c z pocz¹tkiem 1907 r. „Towarzystwo Studiów Kwestii Polskiej”. Trudno
ustaliæ, czy by³a to wy³¹cznie jego inicjatywa, czy te¿ inspiracja ze strony
„Fédération Régionaliste de France” bowiem obydwie organizacje wspó³pracowa³y, a ich cele zda³y siê byæ bliskie inicjatywie galicyjskiej. Dodajmy, ¿e
K. WoŸnicki mia³ ¿ywe kontakty z dzia³aczami narodowymi we Lwowie,
a utworzenie Biura by³o fragmentem dyplomatycznej drogi w procesie odbudowy niepodleg³oœci, która z czasem w Pary¿u zyska³a pierwszorzêdne znaczenie w latach wielkiej wojny.
Wspomnieæ trzeba, ¿e powo³anie polskiego Biura wypad³o w okresie
¿ywego zainteresowania losem Polaków pod zaborem pruskim, ¿e nadmienimy
o wypadkach we Wrzeœni, pruskich ustawach wyj¹tkowych, symbolice wozu
1 A. W¹tor, Galicyjska Rada Narodowa w latach 1907–1914. Z dziejów inicjatywy obywatelskiej,
Szczecin 2000, passim.
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Drzyma³y, idei i treœci „Roty” Marii Konopnickiej. Zainteresowanie to mia³o te¿
inne powody, bêd¹ce nastêpstwem wojny francusko-pruskiej lat 1870–1871
i militaryzacj¹ Prus tego czasu. St¹d „ankieta” WoŸnickiego przeprowadzona
z inspiracji Henryka Sienkiewicza na prze³omie lat 1907–1908, poœród dziennikarzy i politycznego œwiata Pary¿a, na temat pruskich ustaw o w³asnoœci ziemi,
spe³ni³a nie tylko rolê informacyjn¹, ale zapocz¹tkowa³a „urabianie” francuskiej
opinii publicznej na rzecz spraw polskich2.
Dzia³alnoœæ paryskiego Biura zyska³a na tyle uznanie w krêgu lwowskiej
Rady Narodowej, ¿e zwrócono uwagê na Rzym, gdzie od d³u¿szego czasu
widoczne by³o wyraŸnie propolskie stanowisko kolejnych papie¿y, poczynaj¹c
od Piusa IX (1846–1878), trwaj¹ce w czasie pontyfikatu Leona XIII (1878–1903)
i Piusa X (1903–1914). Dodajmy znacz¹c¹ pozycjê polskich hierarchów w ich
otoczeniu, a to W³odzimierza kard. Czackiego (1834–1888), t³umacza i osobistego sekretarza Piusa IX, a nastêpnie sekretarza Leona XIII, a obok tego
cz³onka 7 kongregacji i protektora 3 zakonów, postaci znacz¹cej na Soborze
Watykañskim3. Inny, abp Mieczys³aw Ledóchowski (1822–1902) równolegle
pracowa³ w dyplomacji watykañskiej w latach 1847–1865, nastêpnie na stolicy
arcybiskupiej w GnieŸnie i Poznaniu, sk¹d wpierw uwiêziony, potem wydalony
w 1876 r. przez Prusaków, powróci³ do Watykanu. Powo³any do kolegium
kardyna³ów, u boku Leona XIII pe³ni³ szereg wa¿nych funkcji, tak¿e jako prefekt
Kongregacji Rozkrzewienia Wiary4. Dodaæ trzeba liczne studia kap³anów z ziem
polskich, ¿e wspomnimy za³o¿enie Kolegium Polskiego w 1866 r. w Rzymie, od
pocz¹tku otoczonego osobist¹ trosk¹ Piusa IX, oraz w s³ynnym Canisianum
w Innsbrucku, kap³anów z wszystkich zaborów, uczelni przez Leona XIII
uwa¿anej za czo³owe studium teologii dla ca³ego Koœcio³a.
Inny watek tych dobrych relacji stanowi³y osobiste nie tylko ad limina
wizyty i pielgrzymki galicyjskich biskupów, Józefa Sebastiana Pelczara
(1842–1924), ³aciñskiego ordynariusza Przemyœla od 1901 r., dodajmy, pierwszego dziekana Kolegium Polskiego w Rzymie i Józefa Bilczewskiego (1860–1923)
tak¿e ³aciñskiego metropolitê Lwowa od 1901 r. Obydwaj hierarchowie nie tylko
2 W. Œladkowski, Opinia publiczna we Francji wobec sprawy polskiej w latach 1914–1918, Wroc³aw
1976, passim. W tym monograficznym i pionierskim opracowaniu opartym na Ÿród³ach francuskich,
nadmieniona zosta³a rola Biura i osobista K. WoŸnickiego. Id., Polacy we Francji, Lublin 1985, rozdz. VI.
3. W s³u¿bie imienia polskiego, 129–131.
3 Czacki W³odzimierz: EK, t. II, Lublin 1985, ³. 747–748, W. Caban i in., Kardyna³ W³odzimierz
Czacki (1834–1888) – Wspó³pracownik Piusa IX i Leona XIII. Duchowieñstwo polskie w œwiecie.
Materia³y VII Miêdzynarodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej, red. A i Z Judyccy, Toruñ 2002,
s. 38–41. K. Dopiera³a, Czacki W³odzimierz. Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii, Toruñ 2003, t. 1,
s. 352–353.
4 Ledóchowski Mieczys³aw: Ib., t. X, Lublin 2004, ³. 636–637, W.M. Klimkiewicz, M³odoœæ,
kap³añstwo i dzia³alnoœæ dyplomatyczna ks. Mieczys³awa Ledóchowskiego, Poznañ 1939, passim. Kardyna³ Ledóchowski na tle swej epoki 1822–1902, Wstêp Z. Zieliñski, Poznañ 1987, passim.

Maciej Loret i jego dzia³alnoœæ w Rzymie w latach „wielkiej wojny”

117

uczeni zapisani na trwa³e w bibliografii nauk teologicznych, a w karierze
rektorzy uniwersytetów w Krakowie i Lwowie, to nade wszystko prekursorzy
spo³ecznej nauki Koœcio³a na polskim gruncie. Dziœ wyniesieni do chwa³y
o³tarzy w Koœciele powszechnym przez Jana Paw³a II i Benedykta XVI5.
W tym kontekœcie nadmieniæ trzeba o „rzymskiej drodze” lwowskiego
kap³ana Adama ksiêcia Sapiehy, u boku Piusa X, zanim obj¹³ stolicê biskupi¹
w Krakowie, jest to bowiem postaæ bezpoœrednio zwi¹zana z utworzeniem Biura
Informacyjno-Prasowego Galicyjskiej Rady Narodowej w Rzymie6.
Tadeusz Cieñski prezes Rady zwróci³ siê do ks. Adama Stefana Sapiehy,
szambelana Piusa X z projektem powo³ania w Rzymie placówki nie tylko
wzorowanej na paryskim Biurze, ale projektowanej jako jego filia, zgodnie ze
statutem, który przewidywa³ tak¹ ewentualnoœæ7. Najwidoczniej w swoim piœmie T. Cieñski proponowa³ na organizatora rzymskiej placówki dr. Macieja
Loreta, bowiem w odpowiedzi datowanej 23 lutego 1911 r., ks. Sapieha pisa³8:
Pospieszam z odpowiedzi¹ na wielce szanowne pismo Pañskie w sprawie utworzenia Biura
Rady Narodowej w Rzymie. List Pañski a przede wszystkim Jego osoba s¹ dla mnie rêkojmi¹
zupe³n¹ kierunku w jakim biuro mia³oby pójœæ i chêtnie o ile bêdzie w mej mocy bêdê s³u¿y³
pomoc¹. [...] Widzia³em siê ju¿ z panem Loretem, który do mnie przyszed³ i mówiliœmy potrochê,
jak i co trzeba zrobiæ. W przysz³ym tygodniu mamy zamiar zebraæ siê w kilku ksiê¿y tu
przebywaj¹cych, aby z panem Loretem bli¿ej sprawê omówiæ. [...] Biuro takie dobrze pokierowane
mo¿e oddaæ zawsze us³ugi i to nie tylko jako Ÿród³o informacji tutaj, ale tak¿e dla pokierowania
opinii kraju, która czêsto jest tutaj w b³¹d wprowadzana.

Wynika st¹d, ¿e Maciej Loret by³ osob¹ znan¹, kiedy ks. Sapieha nie tylko
nie zg³asza w¹tpliwoœci, ale zdaje siê z ca³ym zaufaniem powierzaæ mu sprawê
dzia³alnoœci Biura.
Kim by³ Maciej Loret? Urodzi³ siê 7 czerwca 1880 r. w Medyce opodal
Przemyœla, w rodzinie in¿. Sydona Karola Loreta (1848–1911) c. k. nadinspektora budowy kolei transwersalnej od Zwardonia przez Nowy S¹cz–Jas³o–Zagórz–Stryj do Stanis³awowa, a z tego ci¹gu przez Woronienkê do Köröz5 P. Nitecki, Biskupi Koœcio³a w Polsce. S³ownik biograficzny z przedmow¹ kard. Henryka Gulbinowicza, Warszawa 1992. Bilczewski Józef: EK, t. II, Lublin 1985, ³. 558–559. M. Wieliczko, Œw. Józef
Sebastian Pelczar – opiekun jasielskich wizytek. Kontemplacja mi³oœci. Ksiêga jubileuszowa z okazji
100-lecia pobytu sióstr wizytek w Jaœle (1903–2003), red. ks. dr A. Garbacz, Jas³o–Rzeszów 2004,
s. 197–237, summ., Id., „Dziennik” metropolity Józefa Bilczewskiego jako Ÿród³o historyczne. Wyk³ad
w dziesi¹t¹ rocznicê wznowienia studiów w Wy¿szym Seminarium Archidiecezji Lwowskiej 26–28
paŸdziernika 2006 r. „Wroc³awskie Studia Wschodnie”, t. 11 (2007), Kronika, s. 249–253.
6 Adam Stefan Sapieha (1867–1951), PSB, t. XXXIV/1992–1993, s. 539–556, oprac. Ks. J. Wolny.
Id., Adam Stefan Sapieha w Watykanie w latach 1906–1911. Ksiêga Sapie¿yñska, praca zbior. pod red.
J. Wolnego i wspó³pracy R. Zawadzkiego, Kraków 1982, t. I, s. 55–166.
7 A. W¹tor, Galicyjska Rada, op. cit., w aneksach, dok. V Zarys organizacji Polskiego Biura
Prasowo-Informacyjnego, s. 247–249. W pkt A podaje: „Siedzib¹ centralnego biura wykonawczego jest
Pary¿; w miarê potrzeby mog¹ byæ tworzone filie centralnego biura wykonawczego”.
8 Adam Stefan Sapieha do Tadeusza Cieñskiego, Rzym 23 lutego 1911. Ksiêga Sapie¿yñska, t. I,
s. 165–166.
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mezö na wêgierskiej stronie Rusi Zakarpackiej, ze s³ynnym mostem sklepionym
in¿. Zatorskiego w Jaremczu oraz po³¹czeñ ze Stryja i Sambora do Lwowa,
a tak¿e po³¹czenia z Jas³a do Rzeszowa. Wtedy Loretowie zamieszkali w Jaœle –
centrum Zachodniego Zag³êbia Naftowego. Tu rodzi³ siê 24 grudnia 1884 r.
Adam Stefan. Obydwaj bracia uczêszczali do Szko³y Wydzia³owej Mêskiej,
a nastêpnie Wy¿szego C.K. Gimnazjum (za³o¿one w 1868 r.), w którym Sydon
Maciej w 1899 r. zda³ maturê z wyró¿nieniem, a Adam Stefan w 1904 r. Warto
nadmieniæ, ¿e w okresie nauki Loretów przez tê szko³ê przesz³a grupa wychowanków, których nazwiska zapisane zosta³y w dorobku narodowej kultury, a to
Jan Stapiñski, Stanis³aw Paw³owski, Stanis³aw Pigoñ, Hugo Steinhaus, którzy
z³o¿yli maturê, ale inni, jak Stefan Jaracz, Eugeniusz Romer, Rudolf Weigel,
Marian Gumowski i Stanis³aw Proñ, tylko pobierali nauki, a matury sk³adali
w innych szko³ach9.
Obydwaj Loretowie podjêli studia, Sydon Maciej na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego od roku akad. 1899/1900, a Adam Stefan
w Wy¿szej Szkole Lasowej przy ul. œw. Marka, w po³¹czeniu z ogrodem
parkowym ponad 250 gatunków drzew. Kontynuowa³ potem naukê w Akademii
Leœnej w Tharendt w Saksonii od 1907 r.10
Na studiach historycznych Sydon Maciej s³ucha³ wyk³adu m.in. Tadeusza
Wojciechowskiego i kilku innych znanych uczonych, a uczestniczy³ w seminariach u Ludwika Finkla, Bronis³awa Dembiñskiego i Szymona Askenazego.
W roku akad. 1903 zapisa³ siê na studia w „Universitas Friburgensis”, gdzie
rozwin¹³ swoje zainteresowania histori¹ powszechn¹ okresu reformacji oraz
wielkiej rewolucji bur¿uazyjnej we Francji, s³uchaj¹c wyk³adu w jêzyku francuskim i niemieckim, nawet u Stanis³awa Dobrzyckiego o literaturze polskiej
w czasach Stanis³awa Augusta Poniatowskiego i g³ównych kierunkach literatury
polskiej XIX w. Poœwiadczaj¹ o tym kserokopie indeksów11.
9 Oprac. zbior., Ksiêga Pami¹tkowa. Stulecie Gimnazjum i Liceum im. Króla Stanis³awa Leszczyñskiego w Jaœle 1868–1968, Kraków 1969, s. 202. Sydon Loret otwiera listê absolwentów tego
rocznika. Jan Stapiñski, Stanis³aw Pigoñ, Hugo Steinhaus, Marian Gumowski, a tak¿e Kazimierz
Ch³êdowski, Romuald Pitera i Stanis³aw Proñ, w opublikowanych pamiêtnikach zawarli obraz ówczesnego miasta i szko³y – krêgu kulturowego, w którym wzrastali tak¿e Loretowie.
10 Loret Adam Stefan (1884–ok. 1940), PSB, t. XVII/1972, s. 556–557, oprac. F. Szki³³¹dŸ. Po
studiach A. Loret pracowa³ w lasach Branickich w Beskidzie Wyspowym, a od 1920 r. w s³u¿bie
pañstwowej na ró¿nych stanowiskach, od 1 lutego 1925 r. jako dyrektor Naczelnej Dyrekcji Lasów
Pañstwowych. Po³o¿y³ wybitne zas³ugi w organizacji i gospodarce leœnej Rzeczypospolitej m.in. inicjuj¹c
tworzenie parków narodowych. 5 wrzeœnia 1939 r. wyewakuowa³ Dyrekcjê na Wschód, gdzie w Nalibokach 17 wrzeœnia ogarniêty zosta³ przez Armiê Czerwon¹ i pozbawiony ¿ycia w nieznanych okolicznoœciach.
11 Zak³ad Narodowy im. Ossoliñskich (cyt. ZN Oss.) Akcesja 161/2000 Papiery osobiste i rodzinne
Macieja Loreta 1911–1949. Ib., Akcesja 161/2000/4 kserokopia indeksu nr 2446 na nazwisko Sydon
Maciej Loret z Uniwersytetu we Lwowie. Kserokopia indeksu, imatr. nr 1973 Universitas Friburgensis. S¹
to ostatnie dokumenty w których figuruj¹ dwa imiona. Pierwsze rodowe po ojcu, jest nawi¹zaniem do
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Domniemaæ trzeba, ¿e w okresie studiów Loret prowadzi³ kwerendy
bibliograficzne i archiwalne, a to w Haus-Hof und Staatsarchiv i Kreigsarchiv
w Wiedniu oraz Haupt-Staatsarchiv w DreŸnie, bowiem w koñcu 1904 r.
przedstawi³ rozprawê doktorsk¹ pt. „Miêdzy Jen¹ a Tyl¿¹ 1806–1807”, przygotowan¹ pod kierunkiem Szymona Askenazego i obronion¹ w Uniwersytecie
Lwowskim. Opublikowana zaraz w Warszawie, przynios³a dobre recenzje w fachowym piœmiennictwie w Wiedniu, Petersburgu i Warszawie, zapocz¹tkowuj¹c
opiniê o zdolnym uczniu lwowskiej szko³y prof. Askenazego.
Pocz¹wszy od roku szk. 1904/05 Loret podj¹³ pracê nauczycielsk¹ w gimnazjum we Lwowie, a nastêpnie w Krakowie, uzyskuj¹c koniczne stopnie oraz
nominacje 12 stycznia 1912 r. z tytu³em profesora12.
Równolegle do tej kariery zawodowej, ju¿ w 1904 r. rozpocz¹³ kwerendy
w archiwach watykañskich, interesuj¹c siê histori¹ Koœcio³a wieku XVIII
i prze³omu XIX oraz papiesk¹ dyplomacj¹. Z czasem uzyska³ stypendium
Akademii Umiejêtnoœci w Krakowie i nawi¹za³ wspó³pracê z Austriackim
Instytutem Historycznym w Rzymie. W 1906 r. zosta³ jego cz³onkiem, publikuj¹c w jego organie, a tak¿e cz³onkiem tzw. Ekspedycji Rzymskiej Akademii13.
O tym okresie Loret skromnie w ¿yciorysie napisa³:
dziêki kilkakrotnym urlopom mog³em obok s³u¿by nauczycielskiej poœwiêciæ siê pracy naukowej.

Jej wyniki okaza³y siê nad wyraz owocne, bowiem obok monografii
„Koœció³ katolicki a Katarzyna II 1772–1784” (Warszawa 1910), by³o to kilka
artyku³ów og³oszonych w „Bibliotece Warszawskiej” i „Kwartalniku Historycznym” w latach 1911–1913, co stanowi³o kontynuacjê pionierskiego doktoratu wydanego w serii „Monografie w zakresie dziejów nowo¿ytnych” pod
redakcj¹ Szymona Askenazego i przeszczepiania na grunt warszawski myœli
metodologicznej lwowskiej szko³y historycznej14.
tradycji francuskiego rodu Hugonotów, osiad³ych w Ma³opolsce Wschodniej w Skole, spolonizowanych
i po konwersji na katolicyzm. Odt¹d, po ukoñczeniu studiów, Loret u¿ywa³ ju¿ tylko imienia Maciej.
Biogram: Loret Sydon Maciej (1880–1949), PSB t. XVII/1972, s. 557–559, oprac. A. Szklarska-Lohmannowa.
12 Ib., Akcesja 161/2000/3, w³asnorêczne „curriculum vitae” pod dat¹ 24 stycznia 1920 r.
13 Das Oesterraische Instytut im Rom 1901–1913. Ksiêga Pami¹tkowa z bibliografi¹ i spisem
publikacji Loreta, s. 78–79. D. Rederowa, Ze studiów nad kontaktami Akademii Umiejêtnoœci z nauka
obc¹. Ekspedycja Rzymska (1886–1918), Roczniki Biblioteki PAN, Kraków1988, s. 240–241.
14 Warto przytoczyæ tytu³y tych studiów i artyku³ów, bowiem zyska³y opinie recenzyjne zarówno
bie¿¹ce, jak i z perspektywy czasu. Otwiera tê listê, Zamach na Stanis³awa Augusta w œwietle Ÿróde³
watykañskich. Dwaj nuncjusze w Polsce za Stanis³awa Augusta (Garampi–Achetti 1772–1773). Kasata
zakonu OO. Jezuitów w zaborze pruskim. Kwestia legalnoœci bytu OO. Jezuitów Bia³ej Rusi po zniesieniu
Zakonu w r. 1773. Koœció³ katolicki z pocz¹tku panowania Aleksandra I (1801–1815), oraz ksi¹¿ka,
Watykan a Polska (1815–1832). Tê monografiê (t. XII serii pod red. Sz. Askenazego) opiniowa³
ks. W³adys³aw Chotkowski, „Kwartalnik Historyczny” 1911, s. 517–529, pisz¹c w zakoñczeniu:
„Ksi¹¿ka p. Loreta zas³ugiwa³a na szczegó³owy rozbiór, bo jest niezawodnie pocz¹tkiem i zapowiedzi¹
dalszych prac historycznych, opartych na gruntownych i sumiennych studiach archiwalnych. Autor w³ada
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Przeznaczyliœmy wiêcej uwagi postaci Macieja Loreta, by postrzeganie
jego dzia³alnoœci sta³o siê nie tylko zrozumia³e, ale wrêcz oczywiste.
Powróæmy do pocz¹tków dzia³alnoœci Biura Informacyjno-Prasowego,
które rozpoczê³o dzia³alnoœæ najpewniej na prze³omie lutego–marca 1911 r.,
bowiem pod dat¹ 25 marca Loret wyda³ pierwszy numer organu Biura pt. „Agence
Polonaise de Presse”. Tytu³ w jêzyku francuskim poœwiadcza o podleg³oœci Biura
paryskiej centrali, co dopiero zdaje siê byæ przerwane w koñcu 1912 r., bowiem
20 grudnia nr 29 biuletynu ma tytu³: „Agenzia Polacca di Stampa”15. Bardzo
czêsto w korespondencjach Loret u¿ywa nazwy „Agencja Prasowa Polska”, zaœ
w charakterystyce dodaje,
której zadaniem by³o zapoznaæ w³oski œwiat polityczny oraz Watykan ze stanem sprawy polskiej.
Dziêki tej placówce [...] przygotowany zosta³ grunt do postawienia sprawy polskiej we W³oszech
w czasie wojny,

jak z perspektywy roku 1920 notowa³16. Warto tej kwestii przeznaczyæ nieco
uwagi.
Maciej Loret w czasie kilkuletniego ju¿ pobytu w Rzymie nawi¹za³
kontakty nie tylko z dziennikarzami, wœród których trzeba wymieniæ przynajmniej kilku z wa¿nych rzymskich redakcji, jak Pietro Nenni dyrektora Avanti,
Alberto Lumbroso dyrektora Rivista di Roma, Umberto I. Morichini kierownika
dzia³u zagranicznego Corriere d’ Italia, oraz Antoni Russo, Ettore Corradi,
jêzykiem poprawnym, stylem potoczystym, a tok opowiadania jest tak o¿ywiony, ¿e ksi¹¿ka czyta siê
z przyjemnoœci¹ i zajêciem. Uprawnia to do nadziei, ¿e dalsze jego prace na polu dziejów porozbiorowych, które do niedawna le¿a³o od³ogiem, przynios¹ po¿ytek nauce. Skoro zaœ widnokr¹g historyczny
rozszerzy siê na ca³¹ konfiguracjê dziejów porozbiorowych, wtedy zyska te¿ jego akrybia w interpretacji
Ÿróde³”. Nieco inaczej o twórczoœci Loreta pisa³ w poœmiertnym biogramie ks. prof. Mieczys³aw
¯ywczyñski na ³amach „Kwartalnika Historycznego” 1949, s. 332–334. „Œmieræ Macieja Loreta przesz³¹
u nas prawie niepostrze¿enie, choæ odszed³ badacz du¿ej miary, pracownik w niektórych dziedzinach
historii w³aœciwie jedyny, co wiêcej, autor prac, które nie tylko nie straci³y dziœ na wartoœci, lecz sta³y siê
szczególnie aktualne”. W tym miejscu wymienia dzie³o Watykan a Polska 1815–1832, a ta wypowiedŸ
publikowana jest w okresie, gdy tzw. w³adza ludowa ju¿ zwalcza³a Koœció³. Dalej recenzent pisze: „[...]
ksi¹¿ka by³a pionierska. Prawie wszystko poza rozdzia³em II (Fryderyk II a jezuici) by³o nowe, b¹dŸ
wydobyte na jaw po raz pierwszy, b¹dŸ pierwszy raz nale¿ycie oœwietlone, a przy tym napisane ogromnie
¿ywo i interesuj¹co”. [...] „W ten sposób z jego ksi¹¿ek i artyku³ów naukowych i recenzji (czêsto b.
ciekawych) da siê u³o¿yæ dzieje tego stosunku w ci¹gu 130 lat. Chodzi o stosunek Rzymu do Polski od
1763 r. do 1832. Mo¿na tu oczywiœcie wskazaæ luki i b³êdy, póŸniej przez historiografiê sprostowane,
mo¿na wskazaæ minus, który stale wystêpuje w wiêkszoœci prac Loreta, a mianowicie zbyt ma³e
wykorzystanie materia³ów Ÿród³owych polskich, ale trzeba powiedzieæ tak¿e, ¿e prawie wszystkie te
prace by³y pionierskie, ¿e podawa³y przewa¿nie to, o czym dot¹d niewiele wiedziano, a co wiêcej, ¿e
wiêkszoœæ tych zdobyczy sta³a siê trwa³ym dorobkiem historiografii”. Zamknijmy opinie o naukowej
pozycji M. Loreta studium metodologicznym, J. Dutkiewicz, Szymon Askenazy i jego szko³a, Warszawa
1958, s. 190, 193, 202, 206, 208, 214–215, 221–222, gdzie ta pozycja usytuowana jest na szerszym tle.
15 O powstaniu Biura w Rzymie pisze tak¿e D. P³ygawko, Benedykt XV dla Polski. 90 lecie papieskiej
kolekty 21 listopada 1915, Poznañ 2005, rozdz. III Echa spraw polskich we W³oszech. Pierwsze wsparcie
i pomoc z Watykanu, s. 43 i passim. Na s. 45 fotokopia karty tytu³owej pierwszego biuletynu z tytu³em
w jêzyku w³oskim.
16 ZN Oss. Akcesja 161/2000/3.
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Enrico de Morinis, Domenico Oliva, a tak¿e uczonymi, jak prof. Ligi Montresor
zarazem senator i parlamentarzystami: Arturo Motoriola, Salvatore Centorini,
Filippo Meda, Giovanni Amandola, Ubaldo Comondini i Francisco Ruffini,
których nazwiska zwi¹zane s¹ z „akcj¹ parlamentarn¹” w sprawie polskiej.
6 grudnia 1915 r. senator L. Montrsor, po interpelacji, zg³asza propozycje
deklaracji w sprawie niepodleg³oœci Polski. Podobnie w parlamencie 2 paŸdziernika 1916 r. interpelacje w takiej sprawie zg³asza grupa 19 pos³ów na czele
z Ivence Bononi i A. Motorola, notabene potem ministrem pracy. Pose³ F. Meda
obejmuje tez wkrótce tekê ministerialn¹, natomiast S. Centorini zostaje sekretarzem generalnym w MSZ, podobnie jak De Martino Giocome, wczeœniej na
tym stanowisku w czasie wojny, o którym Loret krótko napisze, „nasz poœrednik
w MSZ”. Ostatni raz czasu wojny sprawa polska znalaz³a siê na porz¹dku
dziennym parlamentu 20 czerwca 1917 r. i ca³a ta „akcja parlamentarna”
powsta³a z inicjatywy i zabiegów Macieja Loreta, jego osobistych znajomoœci
z ludŸmi pióra, nauki i polityki17.
Owe osobiste kontakty owocowa³y z jednej strony inspirowanymi przez
Loreta publikacjami o szeroko pojêtej tematyce polskiej, a z drugiej jego
artyku³ami, które og³asza³ na ³amach ró¿nych pism. Poœwiadcza o tym zachowana w spuœciŸnie aktowej liczna korespondencja, notatki i uwagi Loreta
o ró¿nych artyku³ach, koncepty pism i rêkopisy wskazuj¹ce na ¿yw¹ wspó³pracê
z redakcjami18. W tej dzia³alnoœci upatrujemy przede wszystkim realizacjê
zadania Biura, czyli informowanie opinii publicznej o sprawach Polaków,
a w tym sytuacji – po³o¿eniu pod zaborami.
Powstaj¹ce i gromadzone w tej formie informacje, dope³nione nierzadko
komentarzem, by³y przedrukowane i upowszechniane w biuletynie Biura, który
by³ rozsy³any do redakcji, na prywatne adresy polityków, uczonych, duchownych, dyplomatów akredytowanych w Rzymie i Watykanie – jednym s³owem
do establishmentu we W³oszech i za granic¹ w Szwajcarii, Francji, Austro-Wêgrzech, a za³¹czeniu do sprawozdañ do Galicyjskiej Rady Narodowej19. Dla
ilustracji zakresu i charakteru pracy Loreta dodajmy, ¿e wycinki prasowe
o tematyce polskiej gromadzi³a na jego zlecenie i dostarcza³a agencja Eco Della
Stampa. Ufici dinritegli da giornali a rivista w Mediolanie. Materia³y te Loret
17 Ib., Akcesja 167/2000/2, obok tego w dwóch obszernych tomach akt pod sygn. 163/2000/1–2
zachowanych jest szereg artyku³ów, odezw, korespondencji, tematycznie zwi¹zanych ze spraw¹ polska,
bowiem Loret szczególnie w latach 1915–1916, wspó³pracuj¹c z Komitetem Ratunkowym w Vevey
i Komitetem Narodowym Polskim w Lozannie, rozwin¹³ dzia³alnoœæ informacyjn¹ wœród spo³eczeñstwa
w³oskiego, do czego zaraz powrócimy.
18 Ib., Akcesja 162/2000, Materia³y Macieja Loreta zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ Agencji Prasowej
Galicyjskiej Rady Narodowej w Rzymie z lat 1911–1918, t. I, poz. 6, notatki Loreta zawieraj¹ce terminy
spotkañ i publikacji prasowych.
19 Ib., t. I, poz. 4, bruliony sprawozdañ i informacji o dzia³alnoœci Biura w Rzymie do Rady
Narodowej we Lwowie.
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zarchiwizowa³ w 21 tomach, które przechowuje Biblioteka Polskiego Instytutu
Naukowego PAN w Rzymie20.
Loret za przyk³adem inicjatywy K. WoŸnickiego w Pary¿u, który w latach
1907–1908 przeprowadzi³ ankietê o tzw. rugach pruskich, podj¹³ analogiczn¹
akcjê w œrodowisku w³oskim, a uzyskane opinie opracowa³ w formie druku
zwartego pt. L’espropriazione forzata Della terra polacca In Prusia, Roma 1913
(Wyw³aszczenie przymusowe ziem polskich w Prusach). W rok póŸniej, ju¿ po
wybuchu wojny, kiedy W³ochy by³y jeszcze neutralne, zebra³ opinie uczonych,
pisarzy, parlamentarzystów i dziennikarzy i opublikowa³ opracowanie pt. L’Italia
per la ricostruzione della Polonia (Italia w odbudowie Polski)21.
Na kilka dni przed wybuchem wojny œwiatowej Loret da³ w Rivista di
Roma obszerny artyku³ o stosunku zaborców do Polaków i ich zmaganiach
o prawo do u¿ywania w³asnego jêzyka i wyznania wiary katolickiej22. Natomiast
w biuletynie za sierpieñ 1914 r. przedrukowa³ pierwsze artyku³y dotycz¹ce walk
na ziemiach polskich z „Il Socolo” (2 sierpnia) pt. La Polonia e la Guerra
i z „Coriere della Sera” (13 sierpnia) Il difficile situazione Della Polonia Russa di
fronta ai tedeschi invasori. Odt¹d „Agenzia Polacca di Stampa” systematycznie
informowa³a o rozwoju wydarzeñ wojennych, przy czym z chwil¹ wejœcia W³och
do wojny po stronie koalicji w maju 1915 r., ze szczególn¹ uwag¹ Loret œledzi³
wypadki wojenne nad Piav¹ i Isonzo, na froncie austriacko-w³oskim.
Nastêpstwem spo³ecznym walk na ziemiach miêdzy Karpatami i Ba³tykiem, by³a ogromna, milionowa rzesza migracji wojennej ludnoœci, któr¹ walcz¹ce armie zsy³a³y w g³¹b terytoriów pañstw zaborczych. St¹d tylko na
Morawach, w Czechach i rdzennej Austrii w koñcu 1914 r. by³o ponad milion

20 D. P³ygawko, Benedykt XV, op. cit., s. 7, przyp. 1, s. 43, przyp. 75. Istnienie tego zbioru zwi¹zane
jest z losami ca³ej spuœcizny piœmiennej Loreta, który w zapisie testamentowym przeznaczy³ osobiste
papiery do Stacji Naukowej PAU w Rzymie, z któr¹ by³ od lat zwi¹zany, tak¿e cz³onkostwem w Akademii,
albo do Zak³adu Narodowego im. Ossoliñskich. W bli¿ej nieznanym czasie w kilkanaœcie lat po œmierci,
zapis ten wykonywano. PAU ju¿ nie istnia³a, a jej mienie przejê³a Polska Akademia Nauk. Wtedy
najwyraŸniej wy³¹czono i wpisano do zbiorów Biblioteki, wspomniane Ÿród³o, jak podaje D. P³ygawko,
pod sygn. 25661–25682. Natomiast inne archiwalia trafi³y do „Domu Polonii Jana Paw³a II” przy via
Casia, gdzie po kilku latach przechowywania, spe³niona zosta³a wola Testatora i w roku 2000
P. T. Dobros³awa Platt doprowadzi³a do odnotowanej w przypisach Akcesji. Archiwizowanie tego zbioru
licz¹cego z korespondencj¹ ponad 100 jedn. archiwalnych, przeprowadzi³a dr Agnieszka Knychalska
kierownik Dzia³u Rêkopisów „Ossolineum”, której sk³adamy podziêkowania za pe³n¹ ¿yczliwoœci
pomoc w poznawaniu papierów Macieja Loreta.
21 ZN Oss. Akcesja 161/2000/3. Dodajmy, ¿e w 1916 r. Loret napisa³ rozdzia³ o dziejach Polski do
albumu „La Polonia”, które to wydawnictwo przygotowa³ Giovanni Amandola w latach dyktatury
Mussoliniego represjonowany i stracony.
22 D. P³ygawko, Benedykt XV, op. cit., s. 43, przyp. 74 Rivista di Roma 10.VII.1914.
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wygnanych z Galicji jej mieszkañców. Los tych ludzi by³ naznaczony nêdz¹
wojenn¹23.
W tych okolicznoœciach bp Adam Stefan Sapieha w liœcie pasterskim na
Bo¿e Narodzenie 1914 roku, zwróci³ siê z dramatyczn¹ odezw¹:
Wzywamy wiêc wszystkich, bo sami ju¿ nie zdo³amy uœmierzyæ ran tej niebywa³ej klêski,
rodaków i innych narodów ludzi maj¹cych serce, by spieszyæ z czym kto mo¿e24.

List opublikowany w „Notificationes”, urzêdowym organie diecezji, spowodowa³ odzew w prasie polskiej, a w kolejnoœci reakcjê prasy miêdzynarodowej, w tym wspomnieæ trzeba „L’ Osservatore Romano” z pocz¹tkiem
stycznia 1915 r. W œlad za tym ju¿ 16 stycznia nuncjusz apostolski w Wiedniu
abp Rafaël Scapinelli di Lèguigno, przes³a³ do Krakowa osobisty dar Benedykta
XV, 25 tys. koron austriackich. Zaraz potem Kolegium Kardyna³ów przekaza³o 3
tys. koron.
Odt¹d datuje siê osobiste zainteresowanie Papie¿a i Stolicy Apostolskiej
sprawami Polaków. Benedykt XV ju¿ 6 wrzeœnia 1914 r., obejmuj¹c Stolicê œw.
Piotra, apelowa³ o zaprzestanie bratobójczych walk, wspominaj¹c los ludnoœci,
co ponowi³ w grudniu 1914 r. i piêciokrotnie w ci¹gu lat 1915–1916, zaœ
w styczniu, maju, a szczególnie 5 lipca 1917 r. podnosi³ prawo narodu polskiego
do niepodleg³oœci. Szczególny wyraz mia³a modlitwa Koœcio³a powszechnego
z intencji papieskiej 21 listopada 1915 r. i kwesta w œwiecie na rzecz nêdzy
wojennej na ziemiach polskich25.
Wyprzedziliœmy t¹ sekwencj¹ problemow¹ chronologiê wydarzeñ w krêgu
Macieja Loreta, który u schy³ku 1914 r. spotka³ siê w Szwajcarii z prof.
23 Z. Lasocki, Polacy w austriackich obozach barakowych dla uchodŸców i internowanych. Wspomnienia z czasów wojny by³ego pos³a do parlamentu austriackiego, Kraków 1929, passim. Jest to jedyne
w swoim rodzaju œwiadectwo, bowiem obok osobistej relacji, w tym szczegó³ów starañ polskich pos³ów
do parlamentu wiedeñskiego i ich zabiegach o fundusze oraz niezbêdn¹ opiekê, tom zawiera 178
dokumentów. Trzeba wspomnieæ o uwiêzieniu w warunkach koncentracyjnych w Talerhofie (Alpy
Styryjskie) pewnej liczby Ukraiñców z Galicji Wschodniej, a wœród nich £emków z Podkarpacia,
obwinionych o orientacjê rusofilsk¹. W warunkach inwazji rosyjskiej w pocz¹tkach wojny, Austriakom
³atwo tego by³o dowieœæ, bowiem ju¿ od schy³ku XIX w., czeœæ £emków ura¿onych nacjonalistyczn¹
agitacj¹ popów greckokatolickich (to by³o powszechne wyznanie wœród tej ludnoœci), dokonywa³o
konwersji na prawos³awie. M. Wieliczko, Der Konfessionswechsel bei den Lemken der Jahren
1900–1939. Impuls – Sympodium. Die Stellung der Romisch-Katholischen Kirche und der Politische
Katholizismus In Oesterreich und in den Nachtfolgesten 1918–1939, Graz 1995, s. 183–191, tab., mapy.
24 Trzy lata dzia³alnoœci KBK. Sprawozdanie Ksi¹¿êco Biskupiego Komitetu Pomocy dla dotkniêtych klêsk¹ wojny za lata 1915–1917, Kraków 1918, cyt. ze s. 5 passim.
25 D. P³ygawko, Benedykt XV, op. cit., s. 49 i passim do s. 57, publikuje korespondencje Sekretarza
Stanu Pietro kard. Gasparri, pocz¹wszy od 12 marca 1915 r. do Henryka Sienkiewicza przewodnicz¹cego
Komitetu Generalnego Pomocy, bpa Sapiehy oraz listy Papie¿a. S. Sierpowski, Benedykt XV i sprawa
polska w latach „wielkiej wojny”, Kwartalnik Historyczny 1990/3–4, s. 123–136. Tu wa¿na bibliografia
krytycznie interpretowana. Z. Zieliñski, Benedykt XV (1914–1922). Papiestwo i papie¿e dwóch ostatnich
wieków, Warszawa 1999, s. 291–293. A. Achmatowicz, Henryk Sienkiewicz, Foreign Office i kuria
watykañska. Problem pomocy ofiarom wojny w Polsce w 1915 r., Przegl¹d Historyczny 1989/2,
s. 339–352.
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Szymonem Askenazym, Henrykiem Sienkiewiczem i Erazmem Piltzem. Po
ukonstytuowaniu siê Komitetu w styczniu 1915 r. i przeniesieniu siedziby do
Vevey, Loret pod dat¹ 26 stycznia otrzyma³ pismo tej treœci:
Komitet Generalny ma zaszczyt zawiadomiæ Szanownego Pana, ¿e na posiedzeniu 16 bm.
postanowi³ jednomyœlnie, zwróciæ siê do Sz. Pana z proœb¹ o przyjêcie tytu³u delegata Komitetu
Generalnego na W³ochy. [...] Zgodnie z naszym regulaminem obowi¹zki delegata polegaj¹ na
poparciu zbierania ofiar, na organizowaniu lub przyczynianiu siê do tworzenia Komitetów
lokalnych „Pro Polonia”, wreszcie na poœrednictwie miedzy tymi Komitetami i Komitetem
Generalnym26.

Maciej Loret z niezwyk³¹ energi¹ podj¹³ realizacjê tego punktu regulaminu, bowiem nie tylko w Rzymie, ale na w³oskiej prowincji w Bolonii,
Turynie, Neapolu, Genui, Poragente, Benwenuto, Macerata, Lecce, Livorno,
Vicenza, Cremona i Modena powsta³y komitety, o czym poœwiadczaj¹ listy
Henryka Sienkiewicza do tych darczyñców27. Oczywiste, ¿e bie¿¹ce tego
rodzaju informacje o stanie spraw polskich, jak po³o¿enie ludnoœci i udzia³
Polaków w wojnie, obok przejawów wszelkiego zainteresowania t¹ problematyk¹ we W³oszech, trafia³y do biuletynów Biura Informacyjno-Prasowego.
A tym samym informowa³y nie tylko w³osk¹ opiniê publiczn¹, ale domniemaæ
nale¿y, tak¿e Stolicê Apostolsk¹. Nie pozostawa³o to bez wp³ywu na propolsk¹
politykê Watykanu, czego wyrazem s¹ treœci listów kard. Pietro Gasparriego. Ale
nie tylko.
Z chwil¹ utworzenia Komitetu Narodowego Polskiego i powo³aniem jego
rzymskiej placówki, któr¹ formalnie kierowa³ Konstanty Skirmunt (1866–1949),
Loret zosta³ zaanga¿owany tak¿e do tej pracy. Poniewa¿ Skirmunt jako cz³onek
kierownictwa KNP czêœciej przebywa³ w Lozannie i potem w Pary¿u – tu potem
powo³any do polskiej delegacji na konferencjê pokojow¹, to Maciej Loret
reprezentowa³ KNP wobec w³adz Królestwa W³och. St¹d w czasie wizyty
Romana Dmowskiego z pocz¹tkiem 1916 r. Loret spe³nia³ rolê poœrednika
w rozmowach w Sekretariacie Stanu u kard. Gasparriego. Wobec kszta³towania
siê sprawy odrodzenia Polski poœród miêdzynarodowych uwarunkowañ tego
czasu „wielkiej wojny”, Loret obok uprawianej dot¹d publicystyki prasowej,
redagowania kolejnych publikacji „Agenzia Polacca di Stampa”, opracowuje
analityczne studia dotycz¹ce problematyki polskiej w zakresie stosunków z zaborcami, nowej sytuacji miêdzynarodowej rewolucyjnej Rosji, kwestii ukraiñskiej, litewskiej, stanowiska Watykanu wobec wojennej rzeczywistoœci w wielu
pañstwach i w formie memoria³ów publikuje, lub w rêkopisach rozsy³a, np. par26

ZN Oss. Akcesja 161/2000. Korespondencja Komitetu do M. Loreta. Ib., Akcesja 168/2000/1
Dokumentacja dotycz¹ca w³oskich komitetów „Pro Polonia” z lat 1914–1918, t. 1. Materia³y ró¿ne, t. 2
Korespondencje M. Loreta zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ komitetów „Pro Polonia”, g³ownie z lat 1915–1916.
27 D. P³ygawko, Benedykt XV, op. cit., w aneksie s. 88–100, podaje w przek³adach dr. S³awomira
Brauna 8 listów H. Sienkiewicza, co poœrednio œwiadczy o pracy M. Loreta, obok tego dokumentowanej
w jego osobistych papierach powo³ywanych w innych tu odsy³aczach.
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lamentarzystom w³oskim, polskim, do dyspozycji centrali KNP. Inny charakter
mia³y jego dekadowe sprawozdania do biura KNP w Pary¿u, systematycznie
s³ane zdaje siê od sierpnia 1918 r., kiedy „Comitato Nazionale Polacca. Missione
in Italia” Roma, via Gregoriana 5, zosta³a uznana przez rz¹d w³oski jako polskie
przedstawicielstwo o charakterze dyplomatycznym28. Trzeba wspomnieæ
o uchwale KNP z 16 paŸdziernika 1918 r. o utworzeniu Rz¹du Narodowego,
która poprzedzona zosta³a nowym regulaminem organizacyjnym misji krajowych, co w Rzymie przeprowadza³ M. Loret, nominowany 14 lutego 1919 r. na
przedstawiciela w Rzymie29.
Poœród rozmaitoœci prac i dzia³alnoœci Loreta starania w drugiej po³owie
1917 r., wspólnie z K. Skirmuntem i pos³em Janem Zamorskim (1878–1948)
w ministerstwie wojny o zwolnienie jeñców polskich stanowi¹ wyj¹tkowe
osi¹gniêcie i znaczenie. Wobec zmiany statusu misji sprawa przybra³a na
znaczeniu i wesz³a w fazê realizacji, bowiem utworzona zosta³a Misja Wojskowa
KNP, któr¹ obj¹³ mjr Leon Radziwi³³. W ministerstwie wojny utworzono
Komisjê ds. jeñców, której sekretarz p³k Conte di San Marzano oraz pu³kownicy
Zanghieri i Palmieri, wspólnie z komendantem obozu internowanych p³k. Granati, podejmowali decyzje o zwolnieniach, a p³k Paolo Lanza i mjr Liberatore
organizowali transporty kolejowe, odsy³aj¹c do Francji kolejne grupy Polaków
do armii gen. Józefa Hallera30. W sprawozdaniu do KNP za okres 10–20 marca
1919 r. spotykamy ostatni¹ ju¿ informacje dotycz¹c¹ spraw wojskowych. Loret
informuje o wys³aniu do Krakowa poci¹gu sanitarnego z rannymi i chorymi
¿o³nierzami, o wys³aniu 24 wagonów z materia³ami sanitarnymi, które uzyska³
28

ZN Oss. Akcesja 164/2000/2 list ministra Sidnej Sonnino z daty 27 sierpnia 1918 r. do Macieja
Loreta o zasadach sprawowania przez niego opieki konsularnej nad Polakami we W³oszech, z jednoczesn¹ akceptacj¹ dzia³alnoœci delegatów Misji w Bolonii, Genui, Mediolanie, Turynie i Florencji.
Misja mia³a uprawnienia do wystawiania „œwiadectw narodowoœci polskiej”, pod warunkiem „uznania
lojalnoœci politycznej wobec W³och”. O tej dzia³alnoœci œwiadcz¹ dane ujête w sprawozdaniu z dzia³alnoœci Biura KNP w Rzymie. Wystawiono 206 œwiadectw narodowoœci, 71 paszportów, wiz zwyk³ych
44, legalizacji dokumentów 5, t³umaczeñ dokumentów urzêdowych 4, innych œwiadczeñ 12, a wszystko
za miesi¹c sierpieñ 1918 r., osobiœcie poœwiadczone przez M. Loreta. Dodajmy uzupe³nienie do postaci
S. Sonnino, który 20 czerwca 1917 r. jako pose³, z³o¿y³ na rêce premiera Pado Boselli deklaracjê
„O niepodleg³ej i zjednoczonej Polsce”.
29 Ib., Akcesja 161/2000/3 Pismo podpisa³ Józef Wielowieyski, a poœwiadcza ten fakt tak¿e „œwiadectwo s³u¿bowe” nr 82 wystawione przez Komisjê Likwidacyjn¹ KNP z 25 paŸdziernika 1919 r.,
stwierdzaj¹ce, ¿e „[...] bra³ udzia³ w pracach tego¿ Komitetu od dnia [...] po dzieñ jego rozwi¹zania
w charakterze cz³onka Misji KNP w Rzymie”., co podpisali Roman Dmowski i Józef Wielowieyski.
30 Ib., Akcesja 164/2000/1 Nominacja KNP z 4 paŸdziernika 1918 r. „z rz¹dami pañstw sprzymierzonych” dla gen. Józefa Hallera na stanowisko „Zwierzchniego wodza wszystkich wojsk polskich
walcz¹cych o niepodleg³oœæ i zjednoczenie ca³ej Ojczyzny przeciwko monarchiom zaborczym utrzymuj¹cym przemoc¹ swojego orê¿a zagrabione dzielnice polskie”. czytamy w tym dokumencie. Gen.
Haller 6 paŸdziernika wyda³ pierwszy rozkaz rozes³any do 17 oœrodków formowania wojska, od Syberii,
Moskwy, Archangielska, po Polsk¹ Misjê Wojskow¹ w Ameryce i Misjê Wojska Polskiego we W³oszech.
P. Stawecki, S³ownik biograficzny genera³ów wojska polskiego 1918–1939, Warszawa 1994, s. 131–132.
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od W³oskiej Sekcji Amerykañskiego Czerwonego Krzy¿a (mjr Roth Juliusz,
Ch. Aldrich i M. Bartlett) do dyspozycji szpitali w Krakowie i Lwowie, oraz
uzyskaniu w ministerstwie wojny, za spraw¹ p³k SG Rota, amunicji karabinowej
(2 mln do kb „Mannlicher”) oraz 6 baterii armat, co odprawiono poci¹gami
28–30 marca 1919 r.31
Swoistym dope³nieniem dzia³alnoœci Macieja Loreta w Rzymie w czasie
„wielkiej wojny” by³o powo³anie 17 lutego 1919 r. jako „asystuj¹cego misji
poufnej” przy „Délegation Italienne en Congrès de la Paix” w Pary¿u. Pozostaje
bez odpowiedzi znaczenie tej nominacji dla sprawy polskiej na tej konferencji
i pracy tam delegacji polskiej. Podobnie nie mo¿na podj¹æ próby oceny roli
publikacji „Agenzia Polacca di Stampa” dla kszta³towania nie tylko propolskich
opinii, ale bezsprzecznie u¿ytecznych dla d¹¿eñ niepodleg³oœciowych Polaków,
dzia³añ ze strony polityków, spo³eczeñstwa W³och, a nade wszystko osobiœcie
Benedykta XV i Stolicy Apostolskiej. Fakt, ¿e od lat by³ nad Tybrem biegle
w³adaj¹cy jêzykami w³oskim, francuskim i niemieckim, dobrze wykszta³cony
uczony Maciej Loret i patriota najwy¿szej próby, to polskie drogi do niepodleg³oœci stawa³y siê w Rzymie mniej wyboiste i ³atwiejsze do przebycia. Kres
„wielkiej wojny” i pocz¹tek konferencji pokojowej, zamyka nasz¹ wypowiedŸ,
ale Maciej Loret jeszcze przez bez ma³a 40 lat pozosta³ w Rzymie, a¿ do œmierci
5 lutego 1949 r., która „[...] ¿a³ob¹ okry³a naukê polsk¹ a z ni¹ Polska Akademiê
Umiejêtnoœci”, jak w telegramie kondolencyjnym do ¿ony pisa³ prof. Jan
D¹browski sekretarz generalny PAU.
MACIEJ LORET AND HIS ACTIVITY IN ROME IN THE YEARS
OF THE „GREAT WAR”
Summary. Maciej Loret (1880–1949) conducted studies in Rome since 1904. In 1911 he began
publishing an organ of the Press-Information Office “Agence Polonaise de Presse” (since 1912
„Agenzia Polacca di Stampa”). Since January 1915 he was a representative of Comité General
pour les Victimes de la Guerre en Pologne founded in Vevey under the direction of Henryk
Sienkiewicz. After the establishment of the National Polish Committee by Roman Dmowski, he
became a member of his Roman Mission, which on 14 February, 1919 was recognized as the
representation of the National Government. During the peace conference in Paris, Loret sent the
current political information from Rome to the Polish delegation. It was then when he also finished
the work of the Office. He stayed in Rome, still serving the Polish cause until his death.
Key words: Maciej Loret, Szymon Askenazy, Benedykt XV, Tadeusz Cieñski, Roman Dmowski,
Rev. Adam Stefan duke Sapieha, Henryk Sienkiewicz, Kazimierz Skirmunt
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Ib., Akcesja 164/2000/2.

