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Recenzowana praca jest efektem wieloletnich poszukiwań i żmudnej pracy wy-
konanej przez lubelskiego historyka, Krzysztofa Latawca, w archiwach i bibliotekach 
polskich oraz zagranicznych. Autor wkroczył praktycznie na teren dziewiczy, bo o ile 
dysponujemy już od kilku lat badaniami nad strażą graniczną w Polsce w okresie mię-
dzywojennym, to temat straży granicznej w okresie zaborów właściwie nie jest obecny w 
naszej historiografii w stopniu dostatecznym. Uznać należy pewną pionierskość badań  
dr. K. Latawca, który już wcześniej podjął interesujące badania cząstkowe, w tym przy-
gotował ciekawy zestaw źródłowy z komentarzami w ramach wykonanego grantu o ro-
syjskiej straży granicznej w tych samych ramach chronologicznych, a teraz przedstawił 
dopracowaną, spójną monografię. 

Dr Latawiec przyjął właściwe i logiczne cezury pracy. Początkiem jest likwidacja 
rodzimej struktury graniczno-celnej Królestwa Polskiego i w jej miejsce wprowadze-
nie rosyjskiej straży granicznej w 1851 r., natomiast cezurę końcową wyznacza wybuch  
I wojny światowej. Cezura końcowa nie potrzebuje szerszego uzasadnienia. Rozszerzył-
bym trochę uzasadnienie cezury początkowej, która również jest logiczna i uzasadniona. 
Likwidacja granicy celnej między Królestwem i Rosją przyniosła ogromne korzyści dla 
rozwoju gospodarczego Kongresówki. Trzeba też szerzej uzasadnić negatywną stronę. 
Jest to logiczne zamknięcie pozostałości autonomii Królestwa Polskiego w okresie rzą-
dów Mikołaja I. Dlatego też, także politycznego z punktu widzenia władz carskich, wy-
rugowano prawie wszystkich Polaków z przeniesionej na granicę zachodnią Królestwa 
rosyjskiej straży granicznej. Zresztą, autor dzieła, jeśli zachodziła uzasadniona potrzeba, 
wychodzi poza ramy chronologiczne. Szczególnie ważne jest ukazanie styku polskich 
służb granicznych z przejęciem kontroli granicy przez rosyjską straż graniczną. 

Na szczególne podkreślenie zasługuje niezwykle ważne dla tematu dotarcie do zasob-
nych archiwów krajów byłego ZSRR. Podkreślam – dotarcie do ważniejszych archiwów 
rosyjskich, które znam z własnych badań i wiem, że praca w nich nie jest łatwa. Docenić 
należy zwłaszcza kwerendę w bogatych zbiorach Rosyjskiego Państwowego Archiwum 
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Wojskowo-Historycznego w Moskwie (RGW-IA) i znakomite wykorzystanie zbiorów 
poszczególnych brygad straży granicznej. Podobnie, należy docenić wykorzystanie m.in. 
akt żandarmerii w Państwowym Archiwum Rosyjskiej Federacji (GARF). Autor przepro-
wadził szeroką kwerendę archiwalną w Rosyjskim Państwowym Archiwum Historycz-
nym w Petersburgu, a także w archiwach miasta Petersburga oraz Rosyjskiej Akademii 
Nauk. K. Latawiec spenetrował także ważne archiwa krajów nadbałtyckich: Litwy, Łotwy 
i Estonii. Autor wykorzystał również ważne zbiory ukraińskie, będące w posiadaniu Cen-
tralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy w Kijowie oraz Lwowie. Wy-
daje się, że we wstępie autor mógł zaznaczyć trudności związane z dostępem do niektó-
rych zbiorów archiwalnych w Rosji (jest tylko wzmianka o Muzeum Straży Granicznej 
na s.13), trudno bowiem znaleźć merytoryczne uzasadnienie dla tego rodzaju praktyki  
w stosunku do akt sprzed przeszło stu lat. 

Z uznaniem należy również podkreślić szerokie wykorzystanie archiwów polskich, 
począwszy od Archiwum Głównego Akt Dawnych, poprzez archiwa wojewódzkie i ich 
oddziały w mniejszych miastach. Autor wykorzystał akta gubernialne, powiatowe i róż-
nych instytucji państwowych, w tym wojskowych i policyjnych. Dla ustaleń biograficz-
nych cenne okazały się akta parafii prawosławnych i ewangelickich, a także notarialne. 
Właśnie praca w archiwach terenowych pozwoliła na zebranie ważnego materiału osobo-
wego oraz lepsze ukazania struktury i pracy rosyjskiej straży granicznej.

Dr Latawiec wykorzystał również ogromne zbiory różnych dokumentów, i to nie tyl-
ko zbiory praw, ale wychodzące w poszczególnych guberniach dzienniki urzędowe, wy-
brane roczniki prasy polskiej i w języku rosyjskim, w których zamieszczone zostały różne 
dokumenty, a także docenić należy wykorzystanie kilku wydawnictw dokumentów w ję-
zyku niemieckim. Na odnotowanie zasługują też wydane prawa Imperium Rosyjskiego, 
roczniki urzędowe Królestwa Polskiego, a także roczne sprawozdania straży granicznej, 
wydawnictwa ministerialne oraz cyrkularze i instrukcje resortowe.

Wspomnieć też trzeba dział bardzo licznie wykorzystanych opracowań i artykułów, 
zarówno polskich, jak i rosyjskich. Stosunkowo nielicznie zostały odnotowane strony in-
ternetowe (co teraz jest modne), ale w przypadku tej pracy nie zachodziła taka koniecz-
ność, ponieważ aż nadto bogate pokazały się drukowane źródła i dostęp do opracowań 
rosyjskich. Należy uwypuklić umiejętność autora pracy wykorzystania dorobku historio-
grafii rosyjskiej, zarówno tej dawnej, jak i współczesnej, co nie jest wcale tak częste wśród 
naszych historyków. Autor wyczuwa też dobrze realia epoki. 

W pracy zamieszczono dziesięć aneksów, które stanowią cenne uzupełnienie pracy. 
Znajdują się w nich konkretne dane dotyczące wymierzanych kar za przestępstwa popeł-
nione przez funkcjonariuszy straży granicznej, dane dotyczące zawieranych związków 
małżeńskich przez oficerów straży granicznej oraz przyczyn zgonów wśród strażników 
na podstawie ksiąg metrykalnych. W pracy zostały umieszczone liczne tabele z danymi, 
znakomicie pomagającymi w przyswajaniu tez pracy.

Przechodząc do treści pracy, należy zauważyć, że autor za główny cel postawił sobie 
omówienie rosyjskiej straży granicznej jako instytucji działającej na terenie Królestwa 
Polskiego od 1851 r. Temu celowi został podporządkowany cały  układ pracy z rozdzia-
łami, ujmującymi konkretne zagadnienia obowiązków straży granicznej. Autor skupił 
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się bardziej na instytucji, jej organach, przekształceniach organizacyjnych, obowiązkach, 
samym korpusie strażniczym itd. Stąd mniej jest o praktycznej stronie działania straży, 
co zapewne wynikało z braku źródeł lub ich zniszczenia. 

Przechodząc do konkretnej treści pracy, trzeba podkreślić, że autorowi udało się  
w dziewięciu rozdziałach ująć właściwie wszystkie najważniejsze kwestie, które należa-
łoby przekazać o sprawach rozwoju instytucji ochrony granicy i jej organizacji. Rozdział 
pierwszy ujmuje zwięźle okres przed powołaniem rosyjskiej straży w Królestwie Polskim, 
a w następnych trzech rozdziałach zapoznajemy się jej strukturą, obszernymi informa-
cjami o funkcjonariuszach straży granicznej oraz ich prawach i obowiązkach. Z kolei  
w rozdziale piątym, autor zajął się organizacją zaplecza logistycznego, m.in. umundu-
rowaniem i uzbrojeniem straży, a także sprawami związanymi z nadzorem granicznym, 
organizacją i zasadami działania kancelarii w poszczególnych jednostkach. W kolejnym 
rozdziale zostały omówione kwestie związane z funkcjonowaniem służb medyczno-we-
terynaryjnych dla potrzeb straży granicznej. Bardzo interesujący jest rozdział siódmy,  
w którym autor analizuje to, co najważniejsze w działalności służb granicznych: walkę  
z przemytem, przerzutem osobowym i szpiegostwem. Autor poruszył też ciekawy wątek 
w kolejnym rozdziale, dotyczącym działalności Cerkwi prawosławnej w rejonach nad-
granicznych. Ostatni omawia wybrane problemy z życia codziennego straży granicznej. 
Całość tekstu wieńczy zwięzłe zakończenie. Autor przyjął optymalny dla tego typu pracy 
układ chronologiczno-rzeczowy. Docenić należy właściwe proporcje między rozdziałami. 

Rozdział pierwszy obejmuje całą problematykę dotyczącą rosyjskich i polskich służb 
granicznych do 1851 r. Z natury rzeczy, są tutaj tylko ogólnie zarysowane interesujące nas 
kwestie. Autor trochę więcej uwagi poświęcił służbom granicznym Królestwa Polskiego, 
co stanowi ważny wstęp do bezpośredniej już działalności rosyjskiej straży granicznej. 
Narracja rozpoczyna od reform wprowadzanych przez cara Piotra I, zarówno w przebu-
dowie administracji, jak też zmian na granicy państwa rosyjskiego. Autor bardzo kompe-
tentnie ujmuje zmiany wprowadzane w strukturze władz celnych w XVIII i pierwszych 
dziesięcioleciach XIX wieku. Oddaje przekształcenia urzędów celnych, które zostały 
przeniesione na granicę państwa, ale z zachowaniem wiodącej roli Petersburga. Odno-
towuje fakt pojawienia się w 1754 r. mundurowych służb celnych. Jednocześnie zwraca 
uwagę na charakter wojskowy służb ochraniających granicę, ale też powolne wprowa-
dzanie skuteczniejszych służb cywilnych. Autor zwraca uwagę na reformy Katarzyny II 
z powodu przesunięcia się granic Rosji na zachód. Wreszcie, przedstawia ukształtowa-
nie się rosyjskiej straży granicznej w okresie rządów Aleksandra I, a następnie Mikołaja 
I, kiedy ukazy carskie i rozporządzenia uformowały służby celne i graniczne na kilka 
dziesięcioleci. Autor trafnie uwypukla rosnącą rolę powstałego w 1811 r. Departamentu 
Handlu Zewnętrznego (s. 27), umocowanego przy Ministerstwie Finansów, o czym sze-
rzej dowiadujemy się z dalszej części pracy. Mniej precyzyjnie został ukazany udział woj-
ska (formacje kozackie) w służbie granicznej, ponieważ sytuacja zmieniała się, większy 
nacisk został położony na rozwój służb celnych. Występował zatem charakterystyczny 
dualizm służb granicznych: celny i wojskowy. Ważne byłoby wyraziste ukazanie pojawia-
nia się i znikania formacji wojskowych w tym pierwszym okresie kształtowania się stra-
ży granicznej. Chociaż, jak autor wskazuje, od ukazu Mikołaja I z 1827 r. rozpoczął się 
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proces zmian, w wyniku których w formacjach granicznych następował proces wymiany 
urzędników cywilnych na żołnierzy z regularnych jednostek wojskowych, który zakoń-
czył się w 1846 r. Wskazuje to na ewolucję systemu ochrony granicy poprzez postępujące 
zmiany w strukturze i organizacji służb granicznych – i z tym poglądem należy się zgo-
dzić. Problemem jest tylko, że wskazane przez autora zmiany miały w zamierzeniu władz 
carskich ukrócić korupcję i rozległy przemyt przez granicę państwa, ale, jak świadczyły 
przytaczane w tym rozdziale fakty, problemów tych nie rozwiązano w żadnym stopniu. 

W rozdziale tym autor omówił także działanie polskich formacji celnych do 1851 r. 
Dostrzega on kształtowanie się nowocześniejszych służb granicznych jeszcze za czasów 
panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego i przytacza ustalenia w starszych pracach 
(T. Korzon), a następnie wskazuje, że dość szybko po rozbiorach burzliwe zdarzenia w 
okresie napoleońskim nie ułatwiały stabilizacji służb granicznych. Pewna poprawa, kon-
statuje autor, nastąpiła w okresie Księstwa Warszawskiego, ale właściwe zmiany w służ-
bach granicznych nastąpiły dopiero w okresie Królestwa Polskiego, kiedy powołano straż 
celną opartą o struktury administracji celnej powołanej w okresie Księstwa. K. Latawiec 
wskazał najważniejsze akty prawne sygnowane przez ministra Ksawerego Druckiego-Lu-
beckiego. Istotna była nie tylko organizacja straży i ochrona granicy, ale też stosunko-
wo dobre uposażenie materialne straży celnej, uzależnienie wynagrodzeń od wykrytych 
poważnych przestępstw (s. 37 i n.). Autor dokonuje przy tym interesujących porównań 
płac. Na ile był to skuteczny system trudno dowiedzieć się, bowiem nie znajdujemy  
w tekście wzmianek o korupcji. Po upadku powstania znajdujemy też ważną informację 
o wprowadzeniu straży kozackiej, co, zdaniem autora, miało też znaczenie polityczne,  
m.in. ochronę przed wpływem ośrodków emigracyjnych. Interesujące są też informacje 
dotyczące rozporządzeń Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu dotyczących organi-
zacji ochrony granicy i działalności służb celnych. Funkcjonował dzięki tym staraniom 
wciąż polski, w miarę sprawny system ochrony granicy. Autor uwypukla fakt ogromnej 
przewagi Polaków w straży granicznej. 

Bardzo ważny jest rozdział drugi, w którym dr Latawiec omówił przekształcenia 
struktur rosyjskiej straży granicznej w całym interesującym nas okresie 1851–1914. 
Trudno omawiać tak bogaty w treść i fakty rozdział, podkreślić trzeba niezwykłą skrupu-
latność faktograficzną w omawianiu tych zmian oraz merytoryczną kompetencję autora. 
Bogactwo wykorzystanych źródeł i dostępnej literatury, przejrzystość zaprezentowane-
go materiału, pozwala na zapoznanie się z etapami tych przemian. W części, dotyczącej 
przyczyn wprowadzenia rosyjskiej straży granicznej na newralgiczną, zachodnią grani-
cę imperium, zwraca uwagę trafny pogląd autora, że na przeszkodzie pełnej unifikacji 
administracyjnej, w tym ochrony granicy, stał namiestnik Iwan Paskiewicz, który dążył 
do zachowania dotychczasowych kompetencji, aby nie zejść do roli kolejnego, jednego  
z wyższych urzędników państwa (s. 51 i n.). Trafna jest też interpretacja, że zgoda na 
przejęcie służb celnych przez Ministerstwo Finansów wynikało z potrzeb skarbu państwa, 
a dochody celne Królestwa przeniesione pod kontrolę Petersburga oznaczały znaczący 
zastrzyk finansowy. Nie do końca można zgodzić się z tezą autora, że rusyfikacja służb 
celnych wynikała z przyczyn ekonomicznych. Już w rozdziale pierwszym wspomniał on 
o braku zaufania do Polaków z racji ich możliwych powiązań z miejscową ludnością oraz 
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z Żydami, którzy m.in. trudnili się przemytem. Zaufanie do Rosjan było większe, chociaż, 
jak dalej czytamy, korupcja urzędników i wojskowych tej nacji była powszechna. Poza 
tym, przynajmniej teoretycznie mogło wydawać się w Petersburgu, że kontrola będzie 
skuteczniejsza, a do Polaków z racji oddziaływania emigracyjnych ruchów politycznych 
(rewolucja!) na kraj oraz powiązań ekonomicznych z ludnością pogranicza nie można 
było mieć takiego zaufania. Natomiast zgadzam się co do przewagi wpływu politycznego 
w decyzji rugowania Polaków z wojskowej straży granicznej.

Autor pracy bardzo logicznie, dla jasności wykładu, a także wagi zagadnień, w roz-
dziale drugim omówił zmiany w strukturach rosyjskiej straży granicznej w dwóch okre-
sach: 1851–1893 oraz od 1893 r. Omawiając pierwszy okres, autor zwrócił uwagę na 
nową strukturę straży granicznej opartą na wzorcu rosyjskim (wskazany ukaz Mikołaja 
I z 1850 r.), właściwie z kompletnym wyrugowaniem Polaków z tych służb w przeciągu 
dwóch lat. To, co uderza, to niskie zarobki kadry podoficerskiej i niższej oficerskiej, naj-
lepszą sytuację materialną mieli wyżsi oficerowie. Podane dane w tabelach, a także dane 
w innych rozdziałach, tłumaczą w pewnym stopniu problem korupcji i łapownictwa w 
służbach rosyjskiej straży granicznej. Autor jest oszczędny w ocenach i wnioskach w tym 
względzie. Latawiec zaznacza propozycje środków zaradczych, jak raport Bossakowskie-
go z 1862 r., które poprawiły jakościowo zwalczanie przemytu. 

Po 1863 r. wprowadzono kozackie pułki dońskie dla lepszej ochrony granicy, a wzra-
stający ruch towarowy z Królestwem spowodował zmiany w strukturach celnych. Autor 
jest w pewnym kłopocie, bowiem z braku materiałów źródłowych nie jest w stanie pre-
cyzyjniej podać, czy zmiany te wynikały z „państwowotwórczych” działań biurokracji 
państwowej na zasadzie pozorowania reform, czy też wywarły ograniczony wpływ na 
jakość działania straży granicznej. Podobne wątpliwości mam także przy zapoznawaniu 
się z kolejnymi zmianami strukturalnymi tych służb (autor na s. 66 pisze o kolejnej refor-
mie strukturalnej w 1885 r., która nie przyniosła jednak znaczącej eliminacji przemytu i 
nielegalnego przekraczania granicy, czy postępu w zwalczaniu korupcji), skoro do końca 
ich działania trudno odnotować jakąś wyraźną zmianę jakościową. Na obronę autora 
trzeba dodać, że, ze zrozumiałych względów, nie zachowało się wiele źródeł w sprawie 
szczelności granicy i łamania prawa, albo też jeszcze nie są dostępne.

Ostatnia część tego interesującego rozdziału dotyczy powołania Samodzielnego Kor-
pusu Straży Granicznej (SKSG). Powstał on wskutek reform finansów państwa przepro-
wadzonych przez ministra finansów Siergieja Wittego. Latawiec zauważa szczególną rolę 
i upór ministra w przeprowadzaniu tych reform, ale też wydzielenie Korpusu jako samo-
dzielnej struktury. Trzeba chyba dodać, znając ambicje ministra, że zmiana ta wynikała 
raczej z jego chęci rządzenia, bowiem te same zmiany można było przeprowadzić pod 
rządami dyrektora departamentu. Pomijając jednak sprawy ambicjonalne, autor przeko-
nująco udowadnia, że ukształtował się kolejny oddzielny w Rosji carskiej korpus służb 
mundurowych, który ukształtował służby graniczne ostatecznie w wydzielonych okrę-
gach i podlegający już niewielkim zmianom do I wojny.

Kolejny rozdział poświęcony jest żołnierzom rosyjskiej straży granicznej. Najwięcej 
uwagi, ze zrozumiałych względów, autor poświęcił kadrze oficerskiej straży. Na podstawie 
skąpych danych starał się poddać analizie dobór kadry dowódczej, jej skład narodowo-
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ściowy i społeczny. Szczególnie interesowało go pochodzenie tej kadry i ewolucja doboru 
tych osób. Dość szybko starano się odejść, według ustaleń autora pracy, od opierania 
kadry na żołnierzach służących w wojsku na rzecz większej profesjonalizacji, o czym 
czytamy też w następnych rozdziałach. Autor zwrócił też szczególną uwagę na kryterium 
wyznaniowe (prawosławie) w doborze oficerów służb granicznych.

Ciekawa jest analiza dopływu nowych oficerów, którzy wywodzili się również z służb 
cywilnych. Trzeba zgodzić się z wnioskiem, że stopniowo zaostrzane były kryteria przy-
jęć do kadry dowódczej, szczególnie od chwili powstania SKSG. Opis procedury przyj-
mowania oficerów do straży granicznej (s. 85 i n.) i konkretne przykłady stanowią istotny 
element rozdziału. 

Ważny wątek rozdziału stanowią szerzej rozwinięte kwestie pochodzenia narodowe-
go i wyznania oficerów straży granicznej. Autor w tym miejscu szerzej rozwinął tezy  
o stopniowej eliminacji Polaków z tych służb oraz zakazu przyjmowania Żydów. Polacy 
mogli służyć w innych rejonach państwa, ale nie w Królestwie Polskim ze względu na et-
niczny związek z ludnością miejscową. Odnotowane w pracy nieliczne przypadki łama-
nia tej zasady powodowały w następstwie przenoszenie Polaków w inne rejony państwa 
carów. 

Ważne są ustalenia autora informujące o pochodzeniu społecznym oficerów stra-
ży granicznej (s. 99 i n.). Stwierdzenie o ogromnej przewadze ludzi pochodzenia szla-
checkiego (85%) jest zrozumiałe w odniesieniu do epoki przed uwłaszczeniem, ale au-
tor odnotował wzrost liczby oficerów pochodzenia nieszlacheckiego od połowy lat 70.  
W wyniku przeobrażeń społecznych, ale też rozrostu armii, ważne stało się wykształce-
nie, a nie tylko pochodzenie społeczne. Zachowane dane z 1904 r. pozwoliły na dokład-
niejszą dokumentację stawianych tez. Autor zwraca uwagę na przemiany w szkolnictwie 
wojskowym oraz w tabeli (s. 108) przedstawił dane dotyczące wykształcenia oficerów.

W rozdziale tym są też o funkcjonariuszach niższych rang. Autor dostrzega w tym 
korpusie stopniową eliminację Polaków, a właściwie wymianę straży celnej (95%) na ro-
syjską w latach 1851–1853. Analizuje, skąd terytorialnie wywodzili się strażnicy, kwestie 
ich rekrutacji z poboru wojskowego. Podobnie jak w przypadku korpusu oficerskiego, 
autor analizuje skład narodowościowy, wyznaniowy strażników, a także sprawy związane 
z ich kształceniem. Uwagę zwraca w pracy podkreślenie braku wykształcenia strażników, 
których trzeba było doszkalać. Moim zdaniem, wynikało to z poziomu edukacji w Rosji, 
który był bardzo niski, a stan analfabetyzmu dość zatrważający na tle innych krajów.

Interesujący jest czwarty rozdział dotyczący praw i obowiązków funkcjonariuszy 
straży granicznej. Autor poczynił wiele ustaleń dotyczących kompetencji, zmian orga-
nizacyjnych i odpowiedzialności naczelników okręgów celnych, naczelników okręgów 
SKSG, dowódców brygad, batalionów i oddziałów. Zmiany zostały omówione wraz  
z dokonywanymi wówczas reformami. Autor ustalił wiele faktów, ale głównie obserwo-
wał zmiany organizacyjne i doprecyzowanie przepisów na poszczególnych szczeblach 
tej formacji. Zabrakło dokonania porównań (także z innymi zaborami), aby zrozumieć, 
na ile te zmiany prawa odzwierciedlały rzeczywiste reformowanie struktur w duchu ich 
sprawności i kompetencji. 
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Sporo informacji znajdujemy o funkcjonariuszach niższego stopnia, szczególnie 
wachmistrzach, strażnicy trafiali do służby drogą rekrutacji. Autor zwraca uwagę na ich 
obowiązki i kompetencje, a także na nadzór nad ich prawidłową pracą. Może należało 
podać więcej przykładów skuteczności dozoru granicy. Myślę, że wnioski byłyby intere-
sujące po porównaniu z podanymi uposażeniami strażników (bardzo dobrze sporządzo-
ne tabele), które wskazują jednoznacznie na bardzo niskie uposażenia niższego dozoru 
w stosunku do oficerów wyższej rangi. Wskazany wzrost płac od 1886 r. warto skonfron-
tować, czy odpowiadał rzeczywistości i co było z niepisaną zasadą „dokradnie sobie”. 
Czy w porównaniu z innymi służbami w Rosji były to jakieś rozsądne proporcje. Służba 
graniczna (niżsi funkcjonariusze) byli nisko opłacani.

Znacznie lepiej wyglądała sytuacja, kiedy poznajemy informacje o emeryturach stra-
ży granicznej, szczególnie kadry oficerskiej. Widoczny jest w tym wątku rozdziału duży 
wkład pracy jej autora, który musiał przekopać się przez wiele materiałów źródłowych. 
Ukazany system emerytalny był coraz lepiej dopracowywany przez władze, ale co waż-
ne, przy niskich emeryturach strażnicy mogli po zakończeniu służby podejmować inną 
pracę. 

Treść rozdziału piątego stanowi omówienie organizacji zabezpieczenia logistycznego 
straży granicznej. Autor zwraca w pierwszym rzędzie uwagę na wymiar sprawiedliwości 
w tej formacji w związku z występującą w niej przestępczością. Dowiadujemy się w tej 
części o ewolucji i zmianach organizacyjnych w straży w miarę upływu czasu i dostoso-
wania jej do aktualnych potrzeb. Autor wspomina o przestępczości, ale nie ilustruje jej 
żadnymi danymi o rodzaju i liczbie przestępstw.

Rozdział szósty, dotyczący organizacji służb medyczno-sanitarnych i kondycji zdro-
wotnej funkcjonariuszy straży granicznej, jest nowatorski ze względu na dotarcie do 
cennych informacji źródłowych. K. Latawiec zauważa, że w Królestwie Polskim działała 
służba medyczna, która została przejęta przez system rosyjski, ale do lat 70. nie tworzono 
odrębnych służb medycznych dla straży granicznych, lecz korzystano z usług placówek 
powiatowych czy gubernialnych. Dlatego, jak pisze autor pracy, ze względu na potrzeby 
zaczęto powoływać w końcu lat 70. resortowe lazarety medyczne, a następnie w poło-
wie lat 90. rozbudowywano szerzej pion medyczny jako samodzielny korpus (s. 285). 
Autor, posiłkując się wieloma przykładami, ukazał nie tylko rozbudowę organizacyjną, 
ale przede wszystkim praktyczne działania, które miały polepszyć opiekę zdrowotną 
nad strażnikami. Oczywiście, zaznacza też o wiele lepszą sytuację oficerów, którzy mieli 
możliwość ratowania swojego zdrowia także zagranicą. Analizując dane, zauważa istotną 
informację, że nawet w służbach medycznych dość śladowa była obecność lekarzy wy-
znania rzymsko-katolickiego. Mam tylko jedną uwagę co do konkretnych przykładów 
opisanych w pracy. Czy np. stan lazaretu w Łomży odpowiadał stanowi technicznemu 
innych lazaretów? Czytamy też o braku w niektórych ośrodkach toalet, ale nie dowiadu-
jemy się wiele, jak wyglądała kwestia medycznego wyposażenia ośrodków. Trudno od-
powiedzieć na pytanie, czy był to stan zadowalający, czy znacznie poniżej standardów.  
O tym, że były trudności z właściwymi standardami, świadczy wynajem budynków od 
osób prywatnych.
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Autor podjął także trudny temat kondycji zdrowotnej funkcjonariuszy straży, dyspo-
nując częściowymi danymi od 1870 r. Poczynił w tym względzie wiele cennych ustaleń. 
Dowiadujemy się o słabej kondycji zdrowotnej strażników, chociaż autor dokładnie tego 
nie wyjaśnia, czy był to wynik kontuzji, trudów służby, czy może jednak wynikała ona ze 
słabej odporności organizmu. Rozdział kończy się opisem służb weterynaryjnych, które 
zostały utworzone dopiero w końcu lat 80. Ciekawe jest ukazanie przekształceń organiza-
cyjnych aż do powołania pionu weterynaryjnego z powodu potrzeb, opieki głównie nad 
końmi. Autor zauważa dobry poziom wykształcenia lekarzy weterynarii, a także infor-
muje o efektach leczenia chorób koni. 

Rozdział kolejny dotyczy niezwykle interesujących spraw walki z przemytem, niele-
galnym ruchem osobowym i szpiegostwem. Dr Latawiec sporo uwagi poświęcił najpierw 
kwestii współpracy z innymi służbami mundurowymi w zwalczaniu przestępczości na 
granicy państwa, głównie z policją i żandarmerią oraz innymi terytorialnie strażami (np. 
straż karczemna, leśna). Szczególną rolę przypisywał współpracy z żandarmerią, którą 
obowiązywał wręcz prawny nakaz współpracy, z racji walki z przemytem, chociażby lite-
ratury nielegalnej. Nie dowiadujemy się jednak, dlaczego nie udało się zatrzymać wart-
kiego potoku literatury nielegalnej (autor nagminnie używa słów kontrabanda polityczna, 
które ma wyraźną konotację z raportów), podane przykłady wskazują na problem, trochę 
wyjaśnia pół zdania o korumpowaniu strażników, ale zabrakło szerszego rozwinięcia. 
Być może jakaś część strażników czy oficerów zdawała sobie sprawę z beznadziejności tej 
walki, ale bardziej należy pamiętać o niskich płacach strażników i przyjętej w obyczaju 
powszechnym korupcji. Poruszona sprawa słabej współpracy straży i żandarmerii wyni-
kała, jak się wydaje, z konkurencji służb. Trzeba tutaj chyba wyjaśnić, że takie działania 
nie mogły przynieść należytego efektu z racji coraz wyraźniejszego odstawania Rosji jako 
swoistego skansenu ustroju absolutnego i nie było szans na powstrzymanie przemytu li-
teratury politycznej czy też przenikania działaczy partii nielegalnych w Rosji. Rewolucja 
1905 r. udowodniła, jak bardzo Rosja potrzebowała zmian politycznych, dotychczasowy 
system i związane z nim represje były nie do utrzymania. 

Bardzo udany jest podrozdział o przemycie towarów, analiza jest bardzo ciekawa  
i trafna. Autor ujmuje te sprawy w skali całego okresu, zwracając uwagę na to, kto trud-
nił się przemytem oraz omówił rozbudowę systemu kar za przemyt towarów, chwilami 
krwawe walki z przemytnikami, ilustruje materiał bogatymi w dane źródłowe. Brakuje w 
tym miejscu odniesień do strażników: nie ma przykładów ich skorumpowania. Problem 
przemytu towarów próbowano rozwiązać przez wydawanie coraz ostrzejszych przepisów 
i wprowadzanie obostrzeń, ale bez większych efektów. Brakuje jednak konkluzji, na ile 
walka z przemytem towarów była skuteczna. 

Z tej części rozdziału dowiadujemy się sporo o zatrzymywaniu dużej liczby przemyt-
ników, chociaż nie ma odniesień do skali przemytu. Uwypuklony jest też problem emi-
gracji zarobkowej Polaków, a następnie Żydów (skutek pogromów), przez zieloną granicę 
(s. 330 i n.). Podane informacje na temat kosztów otrzymania paszportów, a także rosną-
cych ograniczeń w pozwoleniach na wyjazd, tłumaczą nielegalne przekroczenia granicy. 
Popłatny zawód przemytnika i korupcja, mimo podejmowanych prób przeciwdziałania, 
nie przynosiły rezultatów. Autor wskazuje następnie, przy ukazywaniu przerzutów więk-
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szych grup, na ścisłą współpracę różnych służb pogranicznych, tym bardziej, że kanały te 
wykorzystywali też członkowie nielegalnych partii politycznych.

Rozdział kończy się krótkim opisem walki ze szpiegostwem i działalności wywiadow-
czej. Autor pisze o tworzeniu w rejonach pogranicznych agentury, która miała być po-
mocna w walce z przemytem, ale też w walce politycznej przeciwko osobom zajmujących 
się działalnością terrorystyczną, jak to określił autor – w ślad za źródłami policyjnymi, 
podczas gdy chodziło o działaczy SDPRR, eserowców (najbardziej tępieni) ale też pol-
skich działaczy partii socjalistycznych. Czy można ich tak jednoznacznie określić mia-
nem „terroryści”, pamiętając o zakazie działania partii politycznych w Rosji do 1905 r.?  
Autor podaje też bardzo ciekawe informacje o wywiadzie po drugiej stronie granicy, w 
tym o siłach wojskowych austro-węgierskich, a także na podstawie danych władz au-
striackich o szpiegostwie rosyjskim na terytorium Austro-Węgier.

Wiele informacji i faktów wnosi rozdział ósmy, poświęcony prawosławiu w straży 
granicznej. Właściwie o Cerkwi Prawosławnej w formacjach granicznych w historiografii 
były dotąd raczej wzmianki, stąd ważne są ustalenia autora. Dla potrzeb służb pogranicz-
nych, jak zaznacza Latawiec, zostały powoływane cerkwie celne. Zwracają uwagę nakłady 
inwestycyjne po 1863 r., lecz, jak dowiadujemy się z analiz autora, wynikały one bardziej 
z konkretnych potrzeb, niż – jak mogłoby się wydawać – z prowadzenia polityki rusyfi-
kacji. Z rozdziału dowiadujemy się o niewielkiej obsadzie kadry duchownej w tych cer-
kwiach, natomiast o bardzo licznych obowiązkach np. objazdy strażnic, pomoc ducho-
wa, katecheza w oddziałach szkolnych, obowiązki wynikające z działań straży granicznej. 
Trzeba też zgodzić się z konkluzją autora, że Cerkiew prawosławna w istotny sposób 
podtrzymywała tożsamość Rosjan mieszkających na pograniczu. Nawet nazewnictwo 
cerkwi pod wezwaniem świętych prawosławnych nawiązywało do idei imperialnej. Nale-
ży jednakże pamiętać, że była to ludność napływowa i wraz z zakończeniem panowania 
rosyjskiego w Królestwie, także na dawnym pograniczu zachodnim i południowym, rola 
prawosławia uległa całkowitemu zredukowaniu.

Ostatni rozdział został poświęcony problemom życia codziennego funkcjonariuszy 
straży granicznej. Na podstawie skąpych chwilami materiałów źródłowych autor omówił 
tak istotne kwestie, jak stan cywilny, rodzinę, wykształcenie. W rozważaniach o stanie 
cywilnym zwrócił uwagę na staranne wyszukiwanie żony (pozycja materialna) i stosun-
kowo dość późny ożenek, kiedy pozycja wyższych funkcjonariuszy straży była ustabili-
zowana. Autor zauważa, co oczywiste, że małżeństwa zawierano głównie z Rosjankami 
w bliższym kręgu zawodowym (córki współpracowników, przełożonych), natomiast nie 
było formalnych przeszkód małżeństw z Polkami.

Równie ciekawe są spostrzeżenia dr. Latawca o rodzinie. Odnotowuje dość dużą li-
czebność dzieci – od 2 do 5. W małżeństwach mieszanych, w wierze prawosławnej wy-
chowywano dzieci, jeśli któryś z małżonków był tego wyznania. Trzeba dodać, że ten 
warunek nie dotyczył tylko straży granicznej. Autor odnotowuje utrzymywanie bardzo 
silnych więzi z rodzinami w głębi Rosji, co w tym przypadku było zrozumiałe, bowiem 
takich więzi nie było w Polsce. 

Dr Latawiec analizuje też sytuację materialną funkcjonariuszy i ma z tym trochę pro-
blemów. Podkreśla, że część z nich zdołała zgromadzić spory majątek, lokując inwestycje 
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w nieruchomościach itp. Można było pokusić się o ocenę ewentualnej korupcji, porów-
nując zebrany majątek z uzyskanymi zarobkami, jeśli są źródła, ale też nie jest to ta-
kie pewne, skoro funkcjonariusze straży mieli preferencje w nabywaniu nieruchomości. 
Chyba, że byłyby akta sądowe, ale wówczas to raczej sprawa innego studium. 

Interesujące są dociekania autora w sprawie wykształcenia dzieci funkcjonariuszy 
straży granicznej. Bardzo rzetelna analiza, śledzenie zmian, dokonywanie wyboru szkół, 
różnice w szansach dzieci oficerów i funkcjonariuszy niższej rangi. Autor zwraca uwa-
gę na rolę rozbudowywanego po 1893 r. systemu stypendialnego dla dzieci strażników, 
który dawał szansę na wyrównanie różnic w wykształceniu dzieci oficerów i niższych 
funkcjonariuszy. 

Rozdział kończy się „Ciemną stroną Księżyca”, czyli sprawami przestępczości funk-
cjonariuszy straży granicznej. Wykorzystując zachowane źródła, K. Latawiec starał się 
skomentować rodzaje dokonywanych przestępstw i system kar. Ujmuje także wewnętrzne 
porachunki wśród kadry strażniczej od pojedynków (oficerowie) do zabójstw włącznie. 

Podsumowując treść książki, mogę z przekonaniem stwierdzić, że K. Latawiec umie-
jętnie ukazał pewną ewolucję od służb carskich jeszcze w wiekach wcześniejszych, po-
przez europeizowanie ich, a następnie dostosowanie do zmiennych warunków w pierw-
szych dziesięcioleciach XIX w., kiedy w służbach celnych i granicznych znaleźli się także 
Polacy. Autor pracy wprowadził wiele nowych źródłowych ustaleń. Bardzo interesująco 
została przedstawiona ewolucja systemu ochrony granicy w okresie rządów Mikołaja I. 
Autor starał się odpowiedzieć wyczerpująco na pytanie o przyczyny wprowadzenia mo-
delu rosyjskiej straży granicznej na zewnętrznych granicach Królestwa Polskiego oraz 
ewolucję tych służb wraz z rozbudowywaniem ich struktur, zadań i kompetencji za rzą-
dów kolejnych władców Rosji.

Autorowi pracy udało się także ukazać w omawianym okresie przemiany w kadrze 
oficerskiej straży granicznej, jak i w niższym personelu. Zwrócił m. in. uwagę na dobór 
kadry i jej rozbudowę, specyfikę awansowania. Bardzo ciekawa okazała się analiza (na ile 
pozwalał zebrany materiał) doboru kadr niższych pod względem wyznania, pochodzenia 
społecznego i terytorialnego. Analiza danych statystycznych pozwoliła na ważny wnio-
sek, że służby graniczne w znacznym stopniu przyczyniły się w swym składzie narodo-
wościowym do wzmocnienia w Królestwie żywiołu rosyjskiego.

W sumie, powstała bardzo interesująca praca, która stanowi ważną i nowatorską po-
zycję o rosyjskiej straży granicznej w Królestwie Polskim. Problemy w niej poruszane, 
także współcześnie, mogą być wykorzystane dla kwestii związanych z bezpieczeństwem 
granicy wschodniej. Praca ta pozwala również na lepsze zrozumienie mentalności rosyj-
skich służb granicznych.


