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 Edward Olszewski (rec.), A. J. Chodub-
ski. (2012). Górnik, geolog Witold Zgle-
nicki (1850–1904). „Polski Nobel”, (wyda-
nie  II, poszerzone). Płock: Towarzystwo 
Naukowe Płockie, ss. 1891

Książka biograficzna Andrzeja J. Cho-
dubskiego nie jest standardowym za-

pisem biograficznym. Stanowi natomiast 
studium biograficzne wkomponowane 
w osadzone w proces kształtowania się sto-
sunków kapitalistycznych na ziemiach pol-
skich i  w  Rosji w drugiej połowie XIX w. 
Ten etap historyczny zapoczątkował w spo-
łeczności miejskiej (później także w  prze-
strzeni wiejskiej) proces nowej stratyfikacji 
społecznej, podział na ludzi niezwykle bo-
gatych, zamożnych, drobnomieszczaństwo, 
proletariat i skrajnych nędzarzy. Tradycyj-
ny podział na szlachtę, ziemiaństwo, arysto-
krację i chłopstwo zaczął ustępować miej-
sca podziałowi społeczeństwa warunkowa-

1 Wydanie I: Chodubski, A. J. (1984). 
Witold Zglenicki – „polski Nobel” 1850–1904. 
Płock: Towarzystwo Naukowe Płockie.

nego udziałem czy dostępem do kapitału 
przemysłowego, bankowego, sfery rzemio-
sła i usług.

Drugi kontekst biografii „bohatera” stu-
dium stanowi specyfika położenia społecz-
no-politycznego ziem polskich (szczególnie 
Królestwa Polskiego) pod zaborem rosyj-
skim, romantyczna tradycja powstań naro-
dowych, a z drugiej strony rosnące wpływy 
ideologii i postaw pozytywistycznych, sty-
mulujących wpływy liberalizmu ekonomicz-
nego. Na kształtowanie osobowości pokole-
nia Witolda Zglenickiego wywierały wpływ 
kwestie kulturowe, jak rusyfikacja (głównie 
po powstaniu styczniowym 1863 r.), zwią-
zane z tym rosnące wpływy prawosławia na 
terenach o dominacji wyznania rzymskoka-
tolickiego, narastające sprzeczności narodo-
wościowe w Imperium Rosyjskim.

Autor, wytrawny analityk ówczesnego 
procesu przemian cywilizacyjnych i sytu-
acji na ziemiach polskich, kreśląc życiorys 
W. Zglenickiego nie czyni tego wyłącznie 
z  pozycji „nieszczęśliwego” narodu, wyna-
radawianego, uciskanego, zaludniającego 
syberyjską tajgę. Imperium stwarzało także 
możliwość zdobycia wykształcenia w reno-
mowanych, uczelniach cywilnych i wojsko-
wych Petersburga, Kazania, Moskwy, moż-
liwość wyboru miejsca do życia i pracy na 
olbrzymich obszarach, było zagłębiem su-
rowcowym i olbrzymim rynkiem zbytu pro-
dukcji przemysłowej i rolnej, stymulatorem 
rozwoju handlu, polem do rozwoju przed-
siębiorczości. Wskazać wreszcie należy na 
tę cechę ludzkiej osobowości, która charak-
teryzuje się możliwością adaptacji do na-
wet trudnych warunków, zaradnością, aspi-
racjami do osiągnięcia celów życiowych. To 
nie jest „zgniły” oportunizm, to naturalny 
przejaw potrzeby życia i rozwoju. Inżynier 
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W. Zglenicki, tak jak wielu rodaków tego 
okresu, kultywował pamięć dziedzictwa na-
rodowego, był patriotą i głęboko wierzącym 
katolikiem, a zarazem carskim poddanym.

Curriculum vitae inżyniera W. Zgle-
nickiego jest wkomponowane w nurt war-
szawskiego pozytywizmu (P. Chmielowski, 
J. Ochorowicz, B. Prus, A. Świętochowski), 
w następstwa demograficzne dynamicz-
nego rozwoju przemysłowego Petersbur-
ga, z  liczbą ponad 11 tys. Polaków, w tym 
około 240  polskich studentów (na wszyst-
kich uczelniach Rosji około 900), wresz-
cie w osiągnięcia petersburskiej szkoły ma-
tematycznej (P.  Czebajew, D. Mendelejew, 
I. Miecznikow. Instytut Górniczy w Peters-
burgu, założony w 1773 r., należący do naj-
starszych uczelni tego typu w Europie, stwa-
rzał możliwości zdobycia solidnej wiedzy, 
„Studia – pisze A.J. Chodubski – zyskiwa-
ły pełną akceptację i oczekiwania Witol-
da Zglenickiego. Ważną okoliczność w tym 
względzie stanowiło jego doświadczenie 
edukacyjne zdobyte w Szkole Głównej War-
szawskiej. Czytelna była dla niego istota stu-
diów, dlatego też plasował się wśród naj-
lepszych studentów na uczelni. Studiowało 
w niej wtedy ok. 50 Polaków, co stanowiło 
ok. 16% ogółu studentów uczelni. […] Wi-
told Zglenicki podobnie jak i rzesze studen-
tów pozostawał pod wrażeniem myśli in-
telektualnej, a zwłaszcza geologicznej pro-
fesora Dmitrija Mendelejewa. Ulegał jego 
pasji orientującej się na rozwój przemysłu 
rafineryjnego, przewidującej wielkie zna-
czenie rozwoju energetycznego w proce-
sie przemian cywilizacyjnych” (s.  38–39). 
Autor nie pomija nawet wpływu na kształt 
osobowości „bohatera” książki osiągnięć ro-
syjskiego życia kulturalnego (M. Czerny-
szewski, M. Dobrolubow, F. Dostojewski, 

M.  Leskow, M.  Niekrasow, M. Sałtykow-
-Szczegin, L. Tołstoj, I. Turgieniew). 

W 1875 r. W. Zglenicki ukończył studia. 
Charakteryzując ten okres jego życia Autor 
biografii pisze m.in..: „W obrazie jego mło-
dzieńczego życia w sposób zrównoważo-
ny łączyło się przywiązanie do tradycji (ro-
dzinnej, religijnej) z wyzwaniami przemian 
kulturowych (edukacja, otwartością na zna-
ki kształtującego się ładu kapitalistycznego. 
Duża siła indywidualizmu (osobowościo-
wego) powodowała, że pozostawał w  rela-
cjach koleżeńskich, społecznych w swoistej 
„izolacji”. Dominował w niej aspekt oficjal-
ny nad sferą powiązań zależności prywat-
nych. Doświadczenie z lat młodości w istot-
nym stopniu generowało jego odwagę, 
przedsiębiorczość, decyzyjność, krytycyzm 
wobec otaczającej go rzeczywistości, tj. war-
tości, które stały się fundamentem jego pra-
cy zawodowej i hobbistycznej” (s. 40–41).

Po studiach W. Zglenicki został skie-
rowany na roczną praktykę do Zakładów 
Górniczych Okręgu Wschodniego (Świę-
tokrzyskie) w Suchedniowie. Tu poznaje-
my go w  nakreślonej szeroko przez Auto-
ra panoramie zjawisk i warunków funkcjo-
nowania (upadku) Staropolskiego Zagłębia. 
Podczas licytacji kompleksu Starachowic-
kich Zakładów Hutniczych Zglenicki ku-
pił w 1878 r. kuźnice w Błocie i Pstrążnicy 
oraz starał się rozbudować Zakłady Hutni-
cze w Mroczkowie. Nie sprostał konkuren-
cji „wielkich pieców”, m.in. Huty Bankowej. 
Potem przez dwa lata pracował w Urzędzie 
Probierczym w Rydze. Jako zdolny i praco-
wity inżynier otrzymał propozycję pracy 
w Donieckim Okręgu Kopalnianym, której 
nie przyjął i dlatego znalazł się w 1891 r. na 
Kaukazie w Urzędzie Probierczym w Baku, 
gdzie pracował do końca życia, tj. do 1904 r. 
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Ten etap kariery zawodowej Zglenic-
kiego zaprezentowany jest na tle przemian 
kulturowych na Półwyspie Apszerońskim 
i w  Azerbejdżanie na przełomie XIX i XX 
wieku, które charakteryzowały się mieszani-
na struktur feudalnych i dynamiką rozwoju 
przemysłowo-handlowego, a przemysłu ra-
fineryjnego w szczególności, z narastaniem 
sprzeczności społecznych i konfliktu mię-
dzy miastem a społecznością wiejską, mię-
dzy postępem a orientalnymi strukturami 
społecznymi, jako obszaru skrajnych kon-
trastów. W tej charakterystyce Zakaukazia 
A. J. Chodubski jest niezwykle kompetent-
ny, bowiem od dziesięcioleci prowadzi ba-
dania nad tym regionem i opublikował licz-
ne monografie, studia i artykuły z tej proble-
matyki, w tym o Polakach w Azerbejdżanie 
(patrz: bibliografia). W Baku Zgielnicki, 
jako ceniony i wysokiej klasy rzeczoznaw-
ca Urzędu Probierczego (awansowany do 
radcy kolegialnego, tj. pułkownika) osiągnął 
dobre warunki życiowe i wszedł do kręgu 
społeczności dobrze sytuowanej. Spotykał 
się jednak z niechęcią organów władzy dla 
swych idei i wyzwań gospodarczych, a insy-
nuacje i pomówienia stały się przyczyną od-
wołania go z pracy. 

Od tego czasu poświęcił się swojej pa-
sji – geologa poszukującego bogactw zie-
mi, głównie na terenach roponośnych. Był 
także konstruktorem aparatu do wykry-
wania krzywizny szybów, ulepszał przesta-
rzałe maszyny wydobywcze, zaprojektował 
możliwości wydobycia ropy naftowej pod 
dnem morza, opracował mapy terenów ro-
ponośnych, zdobył duże uznanie zagranicz-
nych i miejscowych przedsiębiorców nafto-
wych. W 1901 r. otrzymał działkę ropono-
śną w Karaczchuri, w 1902 r. działkę morską 
w pobliżu Bibi-Ejbatu, a potem jeszcze czte-

ry działki w guberni bakińskiej i dwie poza 
gubernią (zasobne w miedź i sól glauber-
ską). To warunkowało nowe wyzwania fi-
nansowe i liczne problemy związane z uru-
chomieniem eksploatacji złóż. Aktywnie 
działał w Bakińskim Oddziale Imperator-
skiego Rosyjskiego Towarzystwa Technicz-
nego, biorąc udział w kongresach, zjazdach 
wystawach.

Kreśląc losy życiowe polskiego inteli-
genta drugiej połowy XIX w. i jego świat 
wartości doprowadza Autor do wyjaśnie-
nia zawartego w podtytule „Polskiego No-
bla”. Chory na nieuleczalną wówczas cu-
krzycę Witold Zglenicki dnia 3(16) lipca 
1904 r. sporządził testament. „Podobnie jak 
w działalności geologicznej – wskazuje Au-
tor biografii – tak i w testamencie wkroczył 
on w  nieznaną mu przyszłość. Dokument 
ów odsłonił rzeczywiste jego oblicze kultu-
rowe. Ukazał jakie cele i ideały nimi kiero-
wały. Testament stanowił świadectwo głę-
bokiego przywiązania do pozostającej pod 
zaborami ojczyzny” (s. 98). Połowę z przy-
padających mu dochodów z działki koło wsi 
Surachany zapisał „Kasie imienia Mianow-
skiego” (zał. w 1881 r.), placówce nauko-
wo-badawczej, która wspierała materialnie 
badania naukowe i ich publikacje. Działkę 
morską nr 29 polecił sprzedać i 50 tys. ru-
bli przekazać nieślubnemu synowi Anato-
lowi Winogradowowi po osiągnięciu przez 
niego pełnoletniości. Procenty od tej sumy 
miała otrzymywać przyjaciółka Zglenickie-
go, matka Anatola. Pozostałe kwoty zapisy-
wał rodzinie, bliskim współpracownikom 
i przyjaciołom, Katolickiemu Towarzystwu 
Dobroczynności w Płocku, przeznaczał 
na rozwój szkolnictwa rzemieślniczo-ar-
tystycznego w  Baku W 8. paragrafie testa-
mentu zapisał, że jeśli „[…] pozostaną sumy 
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wolne, to takowe zapisuję „Kasie imienia 
Mianowskiego’ w Warszawie, w celu utwo-
rzenia kapitału żelaznego, z zastrzeżeniem, 
by procenty od tego kapitału były przezna-
czone na wydawanie nagród, według uzna-
nia Zarządu „Kasy”, za najlepsze dzieła do-
tyczące ogólnoeuropejskiej literatury, sztu-
ki i nauki w rodzaju noblowskich nagród” 
(s. 114). W. Zglenicki osobiście znał Alfre-
da B. Nobla i jego braci. Do meandrów re-
alizacji testamentu odsyłam czytelnika do 
V rozdziału książki. W tym miejscu po-
wtórzę tylko za Autorem, że: „Mimo spe-
cyficznych dróg realizacji testamentu pozo-
stawił inżynier po sobie piękną kartę w hi-
storii mecenatu naukowego i kulturalnego, 
a szczególnie w dziejach polskiego mecena-
tu kulturowego. W ciągu kilku lat realizacji 
testamentu instytucje naukowe i kulturalne 
otrzymały bardzo duże sumy pieniędzy. Pol-
ski świat naukowy i kulturalny nie był w sta-
nie ich odpowiednio wykorzystać” (s. 151). 

Książka profesora Andrzeja J. Chodub-
skiego jest nie tylko niezwykle bogato do-
kumentowanym zapisem biograficznym 
inżyniera, górnika, geologa i polskiego pa-
trioty Witolda Zglenickiego. Autor kreśli 
w niej panoramę przemian cywilizacyjnych 
drugiej połowy XIX i początków XX  w. 
na ziemiach polskich, w Imperium Rosyj-
skim, z odniesieniami do europejskich zna-
ków cywilizacji. Niekiedy odnosi się wraże-
nie, że curriculum vitae, „bohatera” pracy, 
chociaż zajmuje miejsce centralne narracji, 
stanowi jak gdyby oś przewodnią do uka-
zania aspiracji życiowych i zawodowych 
polskiej inteligencji, pozytywistycznych 
inicjatyw naukowo-badawczych, dróg do 
kształtowania nowej rzeczywistości gospo-
darczo-społecznej i innej niż romantycz-
na wizji zachowania polskich wartości na-

rodowych, a w perspektywie odzyskania 
niepodległości państwowej. Przywrócenie 
pamięci dokonań Zglenickiego, a zarazem 
innych ambitnych Polaków na uczelni war-
szawskiej, petersburskiej, w działalności na 
terenie ziem polskich i na Zakaukaziu bu-
dzi dumę, wzbogaca pamięć społeczną na-
rodu, wpisuje się w dobrze pojmowaną po-
litykę historyczną współczesnej Polski. 
W odróżnieniu od lansowanego przez nurt 
konserwatywno-narodowy modelu cier-
piętniczo-martyrologicznego polskiej pa-
mięci historycznej wnosi wartości twórcze, 
osiągnięcia miary europejskiej, wydobywa 
sukces, wpisuje ich twórców w areopag wy-
bitnych rodaków.

Książka jest niezwykle wartościowa po-
znawczo, zawiera nieznaną faktografię, ory-
ginalne ujęcia interpretacyjne faktów i zja-
wisk z pozycji przemian cywilizacyjnych 
i kulturowych. Podstawę do tych rozważań 
stanowi wnikliwa i wszechstronna kweren-
da źródłowa. Autor zgromadził materiały 
z dwóch archiwów w Azerbejdżanie, archi-
wum w Petersburgu, krajowych archiwów 
i zbiorów dokumentów w Kielcach, Lubli-
nie, Łodzi, Płocku i Radomiu oraz materia-
ły i dokumenty publikowane. Autor dotarł 
do zbiorów dokumentów rodziny W. Zgle-
nickiego. Uzupełniają ten zasób źródeł pier-
wotnych artykuły prasowe i czasopiśmien-
nicze (historyczne i współczesne, polskie 
i rosyjskojęzyczne), słowniki i encyklope-
die, blisko 100 pozycji opracowań, arty-
kułów i części prac zbiorowych, w których 
znalazło się aż 25 pozycji Autora biogra-
ficznej monografii. Dowodzi to wielolet-
niego i głębokiego zaangażowania Autora 
w pracę badawczą nad tematem, a książka 
jest finalnym ukoronowaniem tego wysiłku 
twórczego.
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Jak przystało na specjalistę z zakresu me-
todologii Autor zastosował zwartą, logicz-
ną strukturę treści pracy (pięć rozdziałów) 
w układzie chronologiczno-problemowym. 
Biografię dokumentuje dodatkowo i ubar-
wia 45 ilustracji. Dla odbiorcy zagraniczne-
go zamieszczono streszczenia pracy w języ-
kach angielskim, niemieckim i rosyjskim.

Na zakończenie chciałbym podkreślić 
wartość książki jako określonego wzorca 
metodologicznego dla adeptów badań hi-
storycznych, politologicznych czy szerzej 
nauk społecznych, podejmujących tematy 
biograficzne w perspektywie przemian cy-
wilizacyjnych.


