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Çriks Jçkabsons
Prawnicy polscy – posłowie
w Saeimie Łotwy (1922–1934)
W Republice £otewskiej (19181940) istnia³a 60. tysiêczna mniejszoæ polska,
która stosunkowo czynnie bra³a udzia³ w ¿yciu politycznym i spo³ecznym pañstwa.
Mia³a te¿ swoich pos³ów w parlamencie £otwy  Saeimie od 1922 roku do przewrotu pañstwowego w maju 1934 roku (ju¿ w wyborach Zgromadzenia Konstytucyjnego w roku 1920 z polskiego zwi¹zku wybrano pos³a, który jednak by³ £otyszem). Dwóch z trzech pos³ów (Jan Wierzbicki, Jaros³aw Wilpiszewski i W³adys³aw
£apiñski) by³o z zawodu prawnikami.
Adwokat Jan Wierzbicki
W Republice £otewskiej w dwudziestych i trzydziestych latach spo³eczeñstwo
polskie, a tak¿e ³otewskie dobrze zna³o Jana Wierzbickiego. By³ on niew¹tpliwie
jednym z najwybitniejszych Polaków na £otwie w wymienionym okresie i jedynym
Polakiem zajmuj¹cym wysokie stanowiska w s³u¿bie pañstwowej £otwy jako pose³
Saeimy i przez kilka lat wiceminister spraw wewnêtrznych.
JanWierzbicki1 urodzi³ siê 18 kwietnia 1888 roku w Eversmuiža(gminaCiblas)
w powiecie Lucynskim (Ludza) w wielodzietnej rodzinie sekretarza zarz¹du gminy
Józefa Wierzbickiego (urodzony w 1840 roku) i jego ma³¿onki Emilii (urodzona w
1
Biografia J. Wierzbickiego zosta³a opracowana na podstawie nastêpuj¹cych róde³ i literatury: LatvijasValstsvçsturesarhîvs(dalej:LVVA),7354.f,1.apr.,rz¹duJ.Wierzbickiego);5601.f.,2.apr.,1538.
l. (akta osobowe oficera J. Wierzbickiego); Tygodnik Polski.  861. l., 1.75. lp. (akta osobowe adwokackie J. Wierzbickiego); 1307. f., 3. apr., 59. l., 1.16. lp. (akta osobowe cz³onka 1928.  14 luty; Latvijas darbinieku galerija 19181928.  Rîga, 1929.  82. lpp.
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1855 roku). Jego ojciec oprócz tego arendowa³ posiad³oci wiejskie (jeszcze w 70.
latach rodzina mieszka³a w powiecie Siebiezskim w Rosji2). W 1899 roku ukoñczy³
szko³ê ludow¹ w Baltinavie, dok¹d przenios³a siê ca³a jego rodzina, po czym rozpocz¹³ naukê w gimnazjum klasycznym w Pskowie. Po ukoñczeniu tej uczelni w 1907
roku wst¹pi³ na Uniwersytet Petersburski, gdzie studiowa³ prawo. W 1911 roku bra³
udzia³ w rozruchach studenckich i z powodu tego konfliktu z w³adzami rosyjskimi
zosta³ wydalony z uczelni z zakazem zamieszkania w Petersburgu i innych uniwersyteckich miastach rosyjskich. Wobec tego jesieni¹ 1911 roku wst¹pi³ do s³u¿by
wojskowej, któr¹ odby³ w 97 Liflandzkim pu³ku piechoty stacjonuj¹cym w Dyneburgu (Dwiñsk, obecnie  Daugavpils). Po odbyciu s³u¿by w sierpniu 1912 roku i
zdobyciu stopnia praporszczika (podchor¹¿ego) rezerwy zosta³ zwolniony. Wiosn¹
1914 roku w Petersburgu otrzyma³ wiadectwo ukoñczenia kursu uczelni, jednak
bez zdania egzaminów koñcowych.
Rozpoczê³a siê I wojna wiatowa i Jan Wierzbicki w sierpniu 1914 roku w Dyneburgu zosta³ zmobilizowany do wojska i przydzielony jako m³odszy oficer do 87
Neyszlockiego pu³ku piechoty w sk³adzie 2 armii. 14 padziernika ko³o wsi Lene
w Polsce zosta³ ranny i ewakuowany do szpitala. Za bohaterstwo wykazane podczas walk we wrzeniu  padzierniku na Pó³nocno-Zachodnim froncie, w listopadzie 1914 roku otrzyma³ Order wiêtej Anny IV stopnia z napisem Za odwagê.
W czerwcu 1915 roku ze szpitala zosta³ skierowany do sanatorium. W marcu 1916
roku otrzyma³ stopieñ podporucznika, a we wrzeniu z powodu choroby (w zwi¹zku z odniesionymi ranami) zosta³ zdemobilizowany. Wykorzystuj¹c tê okolicznoæ
J. Wierzbicki zda³ egzaminy koñcowe na Uniwersytecie Moskiewskim i ju¿ od
czerwca 1916 roku rozpocz¹³ pracê w Okrêgowym S¹dzie w Moskwie jako kandydat na stanowiska s¹dowe. Pracowa³ tam do lipca 1917 roku, kiedy zosta³ mianowany sêdzi¹ pokoju Powiatu Dyneburskiego. Na tym stanowisku pozosta³ tak¿e
podczas okupacji niemieckiej do koñca 1918 roku. Podczas trwania w³adzy radzieckiej w Dyneburgu 15 maja 1919 roku zosta³ zmobilizowany do Armii Czerwonej. Pocz¹tkowo z powodu stanu zdrowotnego w³¹czony do 2 batalionu rezerwy, a w padzierniku 1919 roku mianowany dowódc¹ oddzia³u gospodarczego w
30 pu³ku strzeleckim.
W lutym 1920 roku na w³asn¹ probê przeniesiony zosta³ na stanowisko referenta w tej¿e jednostce. Póniej w Piotrogrodzie pracowa³ jako s³u¿¹cy w kancelarii
wydzia³u gospodarczego sztabu 4 rezerwowej brygady piechoty. Po podpisaniu ³otewsko-radzieckiego uk³adu pokojowego J. Wierzbicki zg³osi³ siê jako obywatel
£otwy i z tego powodu w marcu 1920 roku zosta³ zdemobilizowany z Armii Czerwonej.
J. Wierzbicki wróci³ z Rosji Radzieckiej do £otwy we wrzeniu 1921 roku i natychmiast czynnie w³¹czy³ siê do ¿ycia spo³ecznego w Daugavpils, gdzie mieszka³.
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Od 15 listopada 1921 roku do 5 lipca 1922 roku pracowa³ jako kandydat (do marca 1922 roku  m³odszy, nastêpnie  starszy) na stanowisku s¹dowym w Okrêgowym S¹dzie Latgalii w Daugavpils. Wkrótce zda³ egzamin z jêzyka pañstwowego i
od wrzenia rozpocz¹³ pracê jako adwokat. W wyborach w czerwcu 1922 roku zosta³ wybrany do rady miejskiej oraz na cz³onka zarz¹du miasta Daugavpils (w zamian za poparcie przez 17-osobow¹ polsk¹ frakcjê kandydata ³otewskiej frakcji na
stanowisko przewodnicz¹cego rady)3.
W padzierniku 1922 kandydowa³ wraz ze starszym bratem  dziekanem parafii
katolickiej w. Maryji w Daugavpils  Bronis³awem Wierzbickim w wyborach
pierwszej Saeimy z listy nowoutworzonego Zwi¹zku Polskiego w okrêgu Latgalskim. Do parlamentu zosta³ wybrany tylko jeden przedstawiciel z tej listy i okaza³
siê nim Bronis³aw Wierzbicki (oddano na niego 9863 g³osów). Ten jednak zrezygnowa³ ze stanowiska pos³a i wobec tego pos³em zosta³ nastêpny kandydat  Jan
Wierzbicki (mia³ 9483 oddanych na siebie g³osów)4. W pierwszej Saeimie, jako jedyny cz³onek parlamentu reprezentowa³ mniejszoæ polsk¹. Dzia³a³ w Komisjach
Gospodarczej, Rolniczej, Komisji ledczej w sprawach pos³ów.
Mimo niezadowolenia pewnej czêci polskiego spo³eczeñstwa z jego dzia³alnoci w parlamencie5, w wyborach do Saeimy w latach 1925 i 1928 J. Wierzbicki ponownie zosta³ wybrany (razem z J. Wilpiszewskim). W II Saeimie dzia³a³ w Komisji
Samorz¹dowej, Prawnej i Komisji ledczej w sprawach pos³ów, w III Saeimie  Komisji Samorz¹dowej i Komisji ledczej w sprawach pos³ów. Równie¿ w wyborach
1931 roku uzyska³ mandat pos³a (razem z W³. £apiñskim), chocia¿ w³anie te wybory by³y dla polskiej spo³ecznoci bardzo skomplikowane (bra³ w nich udzia³ tak¿e
polski ksi¹dz £awrinowicz, który dosta³ znaczn¹ iloæ g³osów).
W parlamencie J. Wierzbicki dzia³a³ aktywnie, m.in. broni¹c interesów mniejszoci polskiej. Szczególn¹ aktywnoci¹ wykaza³ siê publikuj¹c w prasie artyku³y
przeciwstawiaj¹ce siê staraniom mniejszoci bia³oruskiej, która d¹¿y³a do otwarcia
bia³oruskich szkó³. Jego artyku³y by³y ostre i próbowa³y udowadniaæ, ¿e na £otwie
nie istnieje mniejszoæ bia³oruska6.
Stosunkowo regularnie J. Wierzbicki, wystêpuj¹c na zebraniach Zwi¹zku Polaków, zdawa³ sprawozdania ze swojej dzia³alnoci w Saeimie w obronie interesów
mniejszoci polskiej (na przyk³ad w marcu 1923 w Rydze7 itd.).
Jednoczenie z prac¹ w Saeimie w latach 20. J. Wierzbicki pe³ni³ obowi¹zki wiceprezesa Daugavpilsskiej Rady Miejskiej i wiceprezesa Zarz¹du Zwi¹zku Polaków.
Od stycznia 1924 pracowa³ równie¿ jako pomocnik adwokata przysiêg³ego Stanis³awa Syrewicza (w 1920 roku by³ on pierwszym przedstawicielem konsularnym
Albin J., Polski ruch narodowy na £otwie w latach 19191940. Wroc³aw 1993, s. 72.
G³os Polski 1922, 26 padziernik2 listopad.
5
Tygodnik Polski, 1925, 9 lipca.
6
G³os Polski, 1923, 15 marzec; S³owo, 1923, 8 lipiec.
7
S³owo, 1923, 28 marzec.
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Rzeczypospolitej Polskiej w Daugavpils), po jego mierci w roku 1926  jako pomocnik adwokata Edgarsa Tomsonsa w Daugavpils. Przerwa³ tê pracê tylko w okresie od 1928 roku do wrzenia 1931 roku, kiedy by³ wiceministrem, póniej do niej
wróci³. By³ tak¿e oficerem rezerwy Armii £otewskiej. W lutym 1934 roku na zjedzie Zjednoczenia Polaków zosta³ wybrany prezesem Zarz¹du G³ównego tej organizacji8.
4 lutego 1928 roku Jan Wierzbicki zosta³ przez rz¹d zatwierdzony na stanowisku
wiceministra spraw wewnêtrznych w trzynastym rz¹dzie pod kierownictwem Pçterisa Juraðevskisa, a w koñcu 1928 roku  w czternastym rz¹dzie pod kierownictwem Hugo Celmiòða (ministrem spraw wewnêtrznych w obydwóch rz¹dach by³
by³y pu³kownik, przedstawiciel Zwi¹zku Ch³opów  Eduards Laimiòð). W okresie
dzia³alnoci Saeimy by³ to pierwszy wypadek wejcia do rz¹du przedstawiciela
mniejszoci narodowych. Bêd¹c na stanowisku wiceministra odpowiada³ za sprawy
paszportowe, nadania obywatelstwa, mniejszoci narodowych oraz samorz¹dowe.
W maju 1929 roku dziêki jego staraniom uda³o siê osi¹gn¹æ przyjêcie do pracy z
powrotem 19 bezpañstwowców  kolejarzy, tzw. nansenistów (w³acicieli miêdzynarodowych paszportów Nansena) z 40 osób, które zosta³y zwolnione na podstawie nowego prawa w walce z bezrobociem9. 2 czerwca 1931 roku z³o¿y³ probê
o zwolnienie ze stanowiska wiceministra, co zosta³o przyjête 1 lipca.
Na posiedzeniu Saeimy 28 marca 1934 roku pose³ z Centrum Demokratycznego J. Breiks (Breikszs) w swoim przemówieniu podkreli³, ¿e w parlamencie jest kilku pos³ów z mniejszoci narodowych, którzy zawsze wyg³aszaj¹ swoje przemówienia w jêzyku ³otewskim i wymieni³ trzy nazwiska  ¯ydów S. Vittenberga i M. Dubina (obydwaj  z partii Agudas Israel) i Polaka J. Wierzbickiego. Jednoczenie
J. Breiks zaznaczy³, ¿e wszyscy pos³owie niemieccy jêzyk ³otewski znaj¹, lecz nim
w parlamencie nie przemawiaj¹, natomiast Rosjanin S. Trofimow rozpocz¹³ wyg³aszaæ przemówienia po ³otewsku, lecz póniej od tej zasady odst¹pi³10.
Interesuj¹ce, ¿e J. Wierzbicki 15 maja 1934 roku wyg³osi³ w parlamencie ³otewskim ostatnie przemówienie tego dnia (sprawozdanie Komisji ledczej w sprawie
pos³ów) przed zamachem stanu zrealizowanym w nocy na 16 maja11.
Po przewrocie pañstwowym 15 maja 1934 roku dzia³alnoæ Saeimy i partii politycznych zosta³a zawieszona, w pañstwie powsta³ system autorytarny premiera (od
1936 roku  tak¿e Prezydent pañstwa) Kârlisa Ulmanisa. 26 maja 1934 roku by³y
pose³ i przewodnicz¹cy Polskiego Zjednoczenia Narodowego £otwy J. Wierzbicki
(podobnie jak liderzy wszystkich innych mniejszoci narodowych) w imieniu polskiej mniejszoci przekaza³ premierowi K. Ulmanisowi pozdrowienia i najlepsze
Nasz G³os, 1934, 4 marzec.
Dzwon, 1929, 4 maj.
10
LVVA, 5458. f., 1. apr., 609. l., b.p.
11
Ronis I. Kârlis, Ulmanis Latvijas brîvvalsts likteòa stundâs un viòa golgâtas ceïð (w:) Kârlis Ulmanis
trimdâ un cietumâ, Rîga, 1994, 96. lpp.
8
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¿yczenia, aby prowadzi³ £otwê do rozkwitu oraz szczêcia i dobrobytu obywateli
£otwy wszystkich narodowoci12.
Wkrótce po przewrocie by³y pose³ Saeimy przeniós³ siê na sta³e do Daugavpils,
gdzie pracowa³ jako adwokat, niemal ca³kowicie odchodz¹c od polskiego ¿ycia spo³ecznego. Jednak w styczniu 1935 roku wraz z E. Butnickim i drugim by³ym pos³em
polskim do Saeimy W. £apiñskim zosta³ w³¹czony w sk³ad Komisji Likwidacyjnej
Zjednoczenia Polskiego (jako jej prezes). Wiosn¹ 1936 roku w porozumieniu z polskim poselstwem stara³ siê osi¹gn¹æ ustêpstwa w³adz ³otewskich w sprawie przekazania mienia organizacji istniej¹cym towarzystwom polskim, co czêciowo siê uda³o13.
Do koñca niepodleg³oci £otwy J. Wierzbicki by³ cz³onkiem daugavpilsskiego
Polsko-Katolickiego Towarzystwa Dobroczynnoci, a tak¿e  daugavpilskiego oddzia³u Towarzystwa Zbli¿enia £otewsko-Polskiego (do maja 1935 by³ tak¿e cz³onkiem zarz¹du tego Towarzystwa)14.
By³ w³acicielem domu w Daugavpils, przy ulicy 18. Novembra 51 (mieci³a siê
tam jego kancelaria adwokacka i mieszkanie). Budynek ten sp³on¹³ nied³ugo po
rozpoczêciu okupacji  27 czerwca 1940 roku. Niezw³ocznie potem J. Wierzbicki
przeniós³ siê do nale¿¹cego do niego maj¹tku (2 hektary ziemi) w Szpogach, w gminie Viðíi, gdzie mieszka³ do pocz¹tku okupacji niemieckiej w lipcu 1941 roku nigdzie nie pracuj¹c. Od lata 1941 roku znowu mieszka³ w Daugavpils i we wrzeniu
otrzyma³ pozwolenie Generalnej Dyrekcji na zajêcie siê dzia³alnoci¹ adwokata
przysiêg³ego. Pracowa³ w tym charakterze w rejonie Daugavpilskiego S¹du Okrêgowego do koñca okupacji niemieckiej w lecie 1944 roku (w biurze kancelarii na
ulicy Teâtra 2)15. Zosta³ w rodzinnym miecie podczas ponownej okupacji radzieckiej. Zmar³ w 1946 roku i zosta³ pochowany na miejscowym katolickim cmentarzu,
obok swego brata Cezarego16.
¯ona J. Wierzbickiego, Tamara, by³a Rosjank¹  córk¹ notariusza z guberni
Orzelskiej (Orjol), z domu Klementjewa (urodzona w 1894 roku). Mieli syna Wiktora (urodzonego w 1916 roku) i córkê Janinê Zofiê (urodzon¹ w 1922 roku). Syn
Wiktor w 30. latach by³ cz³onkiem Polskiego Towarzystwa Akademickiego. W Republice £otewskiej ¿y³a tak¿e matka, bracia i siostry J. Wierzbickiego.
Jaros³aw Wilpiszewski
Drugim pos³em polskim by³ Jaros³aw Stefan Wilpiszewski. Urodzony 1 listopada
1881 roku w gminie Pildas powiatu lucyñskiego (Ludzas) w rodzinie drobnego w³aLatvijas Kareivis, 1934, 27. maijs.
Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, t. 6211, k. 100, 136; Sztab G³ówny,
t. 616/245, k. 56.
14
Latgales Vçstnesis, 1935, 24. maijs.
15
Statistikas brîvprâtîgo korespondentu Rokas grâmata 1943, gadam, Rîga, 1943, 312. lpp.
16
Szakiel H.: Cmentarz katolicki w Dyneburgu (w:) Nekropolie polskie na £otwie, Ryga, 1996, s. 67,
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