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RES HISTORICA 36, 2013

Monika Włudzik, Karol Kłodziński 
 (Toruń)

O historycznym znaczeniu przekładu. Nowożytne badania 
nad kancelarią cesarską okresu pryncypatu*

Drugą połowę XIX w. można zasadnie uznać za początek naukowej refleksji 
nad kancelarią cesarską okresu pryncypatu. Do takiej konstatacji uprawnia przede 
wszystkim znaczący wzrost zainteresowania rzymskimi rozwiązaniami ustrojo-
wo-administracyjnymi wśród XIX-wiecznych badaczy. Właśnie w tym czasie 
zostały opublikowane prekursorskie prace między innymi Émile’a Eggera, The-
odora Mommsena, Otto Hirschfelda, Édouarda Cuqa i ludwiga Friedländera1. 
Badania nad kancelarią cesarską były prowadzone w kilku językach jednocześnie, 
co niejednokrotnie skutkowało wypracowaniem odrębnych nomenklatur służą-
cych do opisu centralnej administracji rzymskiej. 

W niniejszym artykule zamierzamy odtworzyć niektóre strategie tłumacze-
niowe wykorzystywane przez nowożytnych uczonych do opisu kancelarii cesar-
skiej i przeanalizować wielojęzyczne nazewnictwo tej dziedziny pod względem 

* Autorzy dziękują Pani prof. dr hab. Danucie Musiał oraz Panu dr. Tomaszowi Falkowskiemu 
za wszelkie uwagi i sugestie, jednocześnie pragną podkreślić, że ponoszą wyłączną odpowiedzial-
ność za treść artykułu. Publikacja powstała przy wsparciu finansowym Fundacji na rzecz Nauki 
Polskiej (stypendium START – Karol Kłodziński).

1 É. Egger, Recherches historiques sur la fonction de secrétarie des princes chez les anciens, 
[w:]  É. Egger, Mémoires d’histoire ancienne et de philologie, Paris 1863, s. 220–258; Th. Mom-
msen, Römisches Staatsrecht, t. 2.2, Handbuch der römischen Alterthümer, red. J. Marquardt,  
Th. Mommsen, leipzig 1877; O. Hirschfeld, Untersuchungen auf dem Gebiete der römischen Ver-
waltungsgeschichte, 1: Die kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis auf Diocletian, Berlin–Weidmann 
1877; É. Cuq, Études d’Épigraphie Juridique. De Quelques Inscriptions Relatives à L’Adminis-
tration de Dioclétien. – I. L’Examinator per Italiam. – II. Le Magister Sacrarum Cognitionum, 
Bibliothèque des Écoles Françaises d’Athènes et de Rome, 21, Paris 1881; idem, Le Conseil des 
Empereurs d’Auguste à Dioclétien, Extrait des Mémoires présentés par divers savants à l’Académie 
des Inscriptions et Belles-lettres, 1 Sér. 9, 2, Paris 1884; l. Friedländer, Darstellungen aus der 
Sittengeschichte Roms in der Zeit. Von August bis zum Ausgang der Antonine, t. 1, leipzig 1888  
(6 Aufl.).
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różnic semantycznych2. Potrzeba refleksji nad nomenklaturą stosowaną w hi-
storiografii wynika z konieczności takiego uporządkowania systemu terminolo-
gicznego, które uwzględniałoby wpływ czynników historyczno-kulturowych na 
badania naukowe3. Terminologia wykorzystywana do opisu kancelarii cesarskiej 
okresu pryncypatu jest dobrym przykładem próby ujęcia starożytnej praktyki ad-
ministracyjnej w ramy pojęć dostępnych nowożytnym badaczom starożytności4. 
Stosowany w dyskursie historycznym termin „kancelaria cesarska” określa zło-
żoną strukturę administracyjną odpowiedzialną przede wszystkim za tworzenie 
dokumentacji, zarządzanie finansami i dworem przez urzędników (niewolników 
i wyzwoleńców, później ekwitów). Ta rzymska „instytucja” – jak się wydaje – nie 
posiadała jednak odrębnej formalnej nazwy (officia maxima i ministeria princi-
patus to jedynie zwroty literackie); dziś potwierdzone w źródłach jest jedynie na-
zewnictwo urzędów pałacowych, takich jak np. ab epistulis, a libellis, a rationi-
bus, a  tudiis, a memoria czy a cognitionibus. Zakres obowiązków i kompetencje 
urzędników kancelarii cesarskiej do dziś stanowią kwestię sporną wśród history-
ków starożytności. Toteż ciekawym przedsięwzięciem wydaje się analiza chrono-
logicznego przekształcania się zakresu i znaczenia tej struktury administracyjnej 
w zależności od terminologii stosowanej do jej opisu w historiografii nowożytnej. 
Jak pisze Paul Veyne, stosowanie wyłącznie współczesnych terminów do opi-
su realiów starożytnych jest niewłaściwe, ponieważ „the most cunning danger is 
that of words that raise false essences in our minds and people history with uni-
versals that do not exist”5. Niestety nie można z całą pewnością stwierdzić, czy 
współczesna definicja pojęcia kancelarii w pełni odpowiada zakresowi uprawnień 
i spraw, które podlegały tej strukturze administracyjnej w antyku. Należy jednak 
zaznaczyć, że autorzy artykułu nie zamierzają poprzestać na stwierdzeniu braku 
odpowiednich terminów służących do opisu starożytnych urzędów, ale również, 

2 Część analityczna niniejszego artykułu (z wyłączeniem historiografii włoskiej) jest uzupeł-
nionym fragmentem rozważań zawartych w monografii K. Kłodzińskiego – Officia maxima et prin-
cipes officiorum. Problematyka badań nad kancelarią cesarską okresu pryncypatu na przykładzie 
sekretariatu a memoria, Pragmateia, t. 1, Kraków 2012, s. 31–43.

3 W światowej historiografii szczególnie wyraźnie zagadnienie to przedstawił twórca tzw. hi-
storii pojęć (Begriffsgeschichte), Reinhart Koselleck, który przekonująco udowodnił, że niezbęd-
nym elementem badań historycznych są badania semantycznej zmienności i historycznego rozwoju 
pojęć. Zob. R. Koselleck, Historia pojęć i pojęcia historii, [w:] R. Koselleck, Dzieje pojęć. Studia 
z semantyki i pragmatyki języka społeczno-politycznego, tłum. J. Marecki, W. Kunicki, Warszawa, 
s. 56–77; R. Koselleck, Semantyka historyczna, wybór i oprac. H. Orłowski, Poznań 2012. 

4 Krytyczną analizę nowożytnego dyskursu naukowego poświęconego rzymskiej kulturze po-
litycznej przeprowadził K. J. Hölkeskamp, Reconstructing the Roman Republic: An Ancient Politi-
cal Culture and Modern Research, Princeton–New Jersey 2010.

5 „Poważne niebezpieczeństwo stanowią słowa, które przebiegle odwołując się do fałszywych 
wyobrażeń w naszych umysłach, zaludniają historię nieistniejącymi uniwersałami” (tłum. własne) 
[w:] P. Veyne, Writing History: On Epistemology, tłum. M. Moore-Rinvolucri, Middletown Con-
necticut 1984, s. 134. 
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stosując się do stwierdzenia Veyne’a o niejednorodnej tożsamości słów, postarają 
się odtworzyć nowożytną genealogię starożytnych sekretariatów łącznie z jej wie-
lojęzycznymi implikacjami. 

W badaniach nad terminami stosowanymi przez naukowców zajmujących się 
kancelarią cesarską okresu pryncypatu decydujące okazały się kryteria chronolo-
giczne i językowe. Badacze zostali podzieleni na grupy językowe w zależności 
od języka, jakim się posługiwali w pracach naukowych, przy zachowaniu kolej-
ności chronologicznej. W każdej z grup językowych można znaleźć przykłady 
zastosowania dwóch zasadniczych typów strategii tłumaczeniowych: zorientowa-
nych na język źródłowy lub na język docelowy. Pierwsza strategia wiązała się 
zazwyczaj z samodzielnym wypracowaniem terminologii przede wszystkim wier-
nej źródłom łacińskim, natomiast druga polegała na wykorzystywaniu współcze-
snych terminów administracyjnych do opisu antycznych urzędów, przedkładając 
zrozumienie komunikatu w języku docelowym nad ścisły związek ze źródłami 
rzymskimi. Badacze starożytnej administracji często wzorowali się na terminach 
wypracowanych przez ich niemieckich lub francuskich poprzedników, co rów-
nież miało wpływ na przejęcie lub odrzucenie wybranej strategii tłumaczeniowej. 
Wymienione strategie są zbieżne z zaproponowanym przez lawrence’a Venutie-
go6 i stanowiącym punkt wyjścia niniejszego artykułu podziałem strategii tłuma-
czeniowych na naturalizujące (asymilujące, ukierunkowane na kulturę docelową) 
i alienujące (egzotyzujące, ukierunkowane na kulturę źródłową). Należy jednak 
zaznaczyć, że ekwiwalencja uzyskana w wyniku zastosowania podanych strategii 
jest nieostra, ponieważ przekład tekstu naukowego jest procesem zakorzenionym 
w społeczno-kulturowym dyskursie wiedzy7. Jak pisze Venuti, każde tłumaczenie 
jest adaptacją tekstu oryginalnego: „[...] obcy tekst jest więc nie tyle przekazany 
w akcie komunikacji (communicated), ile inskrybowany (inscribed) rodzimymi 
sposobami rozumienia i rodzimymi interesami”8. Innymi słowy, prosta zależność 
ekwiwalencji leksykalnej nie stanowi o jakości tłumaczenia, ważniejsza wydaje 
się adekwatność przekładu do oryginału i jego akceptowalność w kulturze doce-
lowej9. 

W podobny sposób można spojrzeć na nowożytną terminologię dotycząca 
kancelarii cesarskiej okresu pryncypatu. Terminy Kanzlei, chancellerie czy can-
cellaria można uznać za komunikatywne tłumaczenie terminów starożytnych lub 
za przeniesienie znaczenia nowożytnych terminów rodzimych w realia starożytne.  
Przedstawiona w niniejszym artykule kulturowa specyfika i zakres znaczeniowy 

6 l. Venuti, The translator’s Invisibility: A History of Translation, london 1995. 
7 Zob. J. Munday, Introducing Translation Studies: Theories and Applications, london–New 

york 2001, s. 49–50.
8 l. Venuti, Przekład, wspólnota, utopia, tłum. M. Heydel, [w:] Współczesne teorie przekładu. 

Antologia, red. P. Bukowski, M. Heydel, Kraków 2009, s. 267.
9 Ibid., s. 267–293.

O HISTORyCZNyM ZNACZENIu PRZEKłADu...
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zwrotów stosowanych przez badaczy administracji wczesnego Cesarstwa Rzym-
skiego ma na celu wykazanie potencjalnych ograniczeń lub możliwości poszcze-
gólnych strategii tłumaczeniowych we współczesnych badaniach nad kancelarią 
cesarską okresu pryncypatu. 

Do różnego nazywania interesującej nas antycznej struktury administracyj-
nej mogłyby uprawniać często dowolnie rozumiane przez badaczy, posiadające 
wiele znaczeń, słowa officium10 oraz scrinium11. Przed przystąpieniem do analizy 
nowożytnych zwrotów opisujących kancelarię cesarską warto pochylić się nad 
etymologicznym znaczeniem wspomnianych łacińskich terminów w interesują-
cym nas kontekście.

Słowo officium, posiadające różne znaczenia (m.in. obowiązek, powinność, 
urząd)12, w odniesieniu do kancelarii cesarskiej potwierdzone jest zaledwie w kil-
ku źródłach z epoki pryncypatu. Z tego okresu znane są jedynie terminy officia 
maxima oraz principes officiorum13. Warto także zauważyć, że Tacyt pisał o mi-
nisteria principatus14. Wydaje się, że terminy officia maxima oraz ministeria  
principatus nie powinny być uważane za formalne administracyjne zwroty okre-
ślające antyczne urzędy; ich użycie w cytowanym kontekście było bowiem wy-
nikiem literackiej konwencji15. Z kolei termin officia palatina jest zwrotem sto-
sowanym przez późnoantycznych autorów na określenie cesarskich urzędów pa-
łacowych16.

10 A.E.R. Boak, s.v. officium, Real-encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (dalej: 
RE) 17/2, 1937, kol. 2045–2056; J. Crook, Consilium principis. Imperial counsils and counsellors 
from Augustus to Diocletian, Cambridge 1955, s. 135–141.

11 Szerzej na temat znaczenia słowa scrinium zob. O. Seeck, s.v. scrinium, RE, 2/A,1, 1921, 
kol., 893–904; D. Rotenhöfer, s.v. scrinium, Lexikon der alten Welt, red. K. Bartels, l. Huber, 
Zürich–Stuttgart 1965, kol. 2744; The Oxford Latin Dictionary, ed. P. G. W. Glare, Oxford–New 
york 1996, s.v. scrinium, s. 1710–1711. Etymologia tego słowa nie jest do końca znana. Niektórzy 
badacze podają, że może ono pochodzić od praindoeuropejskiego rdzenia *(s)krei-, od którego wy-
wodzi się litewskie słowo skríeti ‘obrócić się, latać’ oraz rosyjskie – krivój ‘krzywy’. Nie można 
jednak wykazać związku semantycznego między tym rdzeniem a łacińskim rzeczownikiem. Zob. 
M. de Vaan, s.v. scrinium, Etymological Dictionary of Latin and the other Italic Languages, leiden 
Indo-European Etymological Dictionary Series, red. A. lubotsky, t. 7, leiden–Boston 2008, s. 547.

12 The Oxford Latin Dictionary, s.v. officium, s. 1243–1244.
13 Suet. Dom. 7, 2; AE 1947, 182 = AE 1974, 654. Por. Suet. Aug. 37; HA Aur. 8, 10; Alex. 32, 

1; C. 9.51.1. Swetoniusz pisał także o officium epistolarum (Vita Hor. 5), officium a voluptatibus 
(Tib. 42, 2) i officium admissionis (Vesp. 14). Por. Suet. Vesp. 21. Inne terminy officium memoriae 
and officium a mandatis w treści dwóch inskrypcji z okresu pryncypatu (CIl VI 8619; CIl VI 8813 
= CIl VI 33751).

14 Tac. Hist. 1, 58. Por. Tac. Ann. 12, 53; 12, 57.
15 Por. S. Schmall, Patrimonium und Fiscus Studien zur kaiserlichen Domänen-und Finanz-

verwaltung von Augustus bis Mitte des 3. Jahrhunderts n. Chr., Bonn 2011, s. 141 (niepublikowana 
rozprawa doktorska).

16 Aur. Vict. Epit. Caes. 14, 11; HA Gall. 17, 8.

MONIKA WłuDZIK, KAROL KłODZIńSKI 
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Wielu badaczy opisywało kancelarię z okresu pryncypatu przez pryzmat póź-
noantycznego terminu scrinium, oznaczającego jeden z trzech pałacowych sekre-
tariatów (sacra scrinia): epistularum (epistularum Graecarum), libellorum oraz 
memoriae17. Warto jednak wspomnieć, że w okresie pryncypatu termin scrinium 
oznaczał przede wszystkim wykonaną z drewna bądź kamienia skrzynkę o cy-
lindrycznym kształcie, w której przechowywano zwoje książek, rękopisy, listy, 
teksty prawne oraz różne dokumenty; w drodze wyjątku także inne przedmioty 
(np. perfumy)18. Ponadto scrinium występujące w źródłach z okresu wczesnego 
Cesarstwa Rzymskiego – oprócz wyjątkowych, potwierdzonych w treści inskryp-
cji dwóch tytułów: scriniarius ab epistulis i scriniarius a libellis – bezpośrednio 
nie odnosiło się do sekretariatów kancelarii cesarskiej19. 

Dynamiczny rozwój struktury administracyjnej Cesarstwa znacząco wpłynął 
na zakres znaczeniowy słów officium i scrinium, które stopniowo zostały powią-
zane z większym zbiorem znaczeń w dużej mierze niezależnych od kontekstu 
właściwego dla źródłosłowu łacińskiego. Następna część artykułu przedstawia 
analizę prac badaczy z czterech kręgów kulturowo-językowych: francuskiego, 
włoskiego, niemieckiego oraz anglosaskiego. Właśnie z tymi kręgami wiązać na-
leży Émile’a Eggera, Bartolomeo Borghesiego, Theodora Mommsena, Joachima 

17 Te trzy główne pałacowe sekretariaty po raz pierwszy potwierdzone są w 314 r., C. Th. 
6, 35, 1 = C. 12, 28, 1. Por. R. Delmaire, Les institutions du Bas-Empire Romain, de Constantin 
à Justinien. I: Les institutions civiles palatines, Paris 1995, s. 66–67. W okresie późnego Cesars-
twa Rzymskiego sacra scrinia opatrywano różnymi określeniami, zmieniał się także zakres ich 
kompetencji oraz liczba, C. Kelly, Bureaucracy and Government, [w:] The Cambridge Companion 
to the Age of Constantine, Cambridge Companions to the Ancient World, t. 13, red. Noel lenski, 
Cambridge 2006, s. 188.

18 O. Seeck, op. cit., kol. 893. Wyobrażenie scrinium znajdujemy w ówczesnej sztuce. S. Op-
permann (s.v. scrinium, Kleine Pauly. Lexikon der Antike, V, 1975, kol. 56) stwierdził, że na po-
sągach przedstawiających wybitnych filozofów i mówców to właśnie scrinium widnieje jako ich 
atrybut, czego potwierdzeniem mógłby być chociażby posąg Sofoklesa znajdujący się w Muzeum 
laterańskim w Rzymie. Jednakże skrzynkę o cylindrycznym kształcie dostrzec można nie tylko na 
posągach przedstawiających filozofów czy mówców, ale także na monetach z okresu wczesnego Ce-
sarstwa. Por. W. E. Metcalf, Roman Imperial Numismatics, [w:] A Companion to the Roman Empire, 
red. D. S. Potter, Oxford 2006, s. 42–43; RIC I, Augustus 397; RIC I, Augustus 400 = BMC 107; 
RSC I, Augustus 458. Wyobrażone na monetach scrinia wraz ze zwojami dokumentów są zapewne 
symbolem pisanego prawa. Zob. K. Bringmann, Von der res publica amissa zur res publica resti-
tuta. Zu zwei Schlagworten aus der Zeit zwischen Republik zum Prinzipat, [w:] Res publica reperta. 
Zur Verfassung und Gesellschaft der römischen Republik und des frühen Prinzipats. Festschrift für 
Jochen Bleicken zum 75. Geburtstag, red. J. Spielvogel, Stuttgart 2002, s. 119. Co interesujące, scri-
nium jako skrzynka o cylindrycznym kształcie przedstawiana jest czasem na reliefach wraz z sella 
curulis oraz z fasces, czyli z insygniami publicznego urzędu. Por. T. Schäfer, Imperii insignia: sella 
curulis und fasces. Zur Repräsentation römischer Magistrate, Mainz 1989, s. 288, 308.

19 CIl X 527 = IlS 1671; CIl VI 8617 = IlS 1675. Także późnoantyczni autorzy, posługując 
się tym terminem, opisywali czasy pryncypatu. Por. D. 32, 52, 3 (Ulp., libro 24 ad Sabinum); Aurel. 
Vict., 20, 33. 
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Marquardta, Otto Hirschfelda, Thomasa Marrisa Taylora oraz Abela Hendy Jo-
nesa Greenidge’a, czyli europejskich prekursorów klasycznych już dziś opisów 
kancelarii cesarskiej okresu pryncypatu. Jeśli chodzi o polskie badania nad kan-
celarią cesarską w tym okresie, Teodor Dydyński był jedynym uczonym, który 
wzorując się na niemieckich opracowaniach tematu, posłużył się terminem „kan-
celaria cesarska”20, dlatego też właściwie nie można mówić o tego rodzaju trady-
cjach terminologicznych w polskiej historiografii. Poniższa analiza nie rości sobie 
pretensji do całościowego ujęcia tematu, jest zaledwie przeglądem najbardziej 
reprezentatywnych – naszym zdaniem – prac historiograficznych i może stanowić 
przyczynek do dalszych rozważań historyczno-przekładoznawczych w kontek-
ście badań nad administracją Cesarstwa Rzymskiego.

HISTORIOGRAfIA fRANCuSKA

W wydanym w 1863 r. zbiorze naukowych rozpraw Francuz Émile Egger użył 
kilku określeń, które – jak wolno to oceniać z dzisiejszej perspektywy – ustaliły 
wzorzec opisu wspomnianej tematyki, przejęty przez następnych badaczy z tego 
kręgu językowego21. Wspomniany uczony stosował, mający szerokie znaczenie 
(manière générale), zwrot chancellerie impériale. Urzędników (employés) cesar-
skiej kancelarii określał zaś mianem secrétaires des Césars/d’Empereurs, z ko-
lei poszczególne późnoantyczne scrinia słowem bureaux. Egger zwrócił również 
uwagę na trudności związane z podwójnym rodowodem terminologii związanej  
z kancelarią, wywodzącym się od łacińskich słów secretarius i cancellarius. 
Pierwszy termin określał prawdopodobnie urzędnika pracującego w centralnych 
instytucjach sądowniczych, a drugi urzędnika odpowiedzialnego za podawanie 
do wiadomości publicznej orzeczeń wydanych przez secretariusa. Używając 
podobnych określeń jak Egger, inny francuski badacz, Jean-Baptiste Mispou- 
let podkreślił, że „chancellerie impériale se compose de plusieurs bureaux”22.  
Ponadto Mispoulet wyróżnił urzędnika ab epistulis właśnie jako secrétaire de 
l’Empereur23. Analogicznych słów używał inny francuski badacz, Édouard Cuq, 
który opisywał m.in. sekretarzy a cognitionibus, ab epistulis oraz a libellis jako 
właśnie secrétaires des princes/d’empereurs24. Podawał również, że reskrypty ce-

20 Zob. przyp. 99–100 niniejszego tekstu. 
21 É. Egger, op. cit., s. 220–258. Pierwodruk pracy Eggera ukazał się w Paryżu w 1858 r. 
22 J.-B. Mispoulet, Les institutions politiques des Romains ou exposé historique des règles 

de la consititution et de l’administration Romaines depuis la fondation de Rome jusqu’au règne de 
Justinien, t. I: La Constitution, Paris 1882, s. 279.

23 Ibid., s. 280.
24 É. Cuq, Études d’Épigraphie Juridique, s. 114; idem, Le Conseil des Empereurs, s. 361–401. 

Z kolei urzędnika magister sacrarum cognitionum Cuq (Études d’Épigraphie Juridique s. 83–84) 
określił jako po prostu directur de l’un des bureaux de la chancellerie impériale (scrinia).
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sarskie redagowane były przez bureaux de la chancellerie impériale25. Niemniej 
jednak w pracy Cuqa widoczne jest unikanie jakichkolwiek sformułowań, które 
określałyby samych urzędników kancelarii. Ten uczony posługiwał się najczę-
ściej terminami tworzonymi przez dodanie do łacińskich nazw omawianych tu 
urzędów odpowiednich francuskich rodzajników określonych (np. les ab epistu-
lis, les a rationibus). Sformułowania opisujące sekretarzy stosował natomiast 
Emile Fairon, który jeszcze sekretarzy ab epistulis określił po prostu terminem 
secrétaires, lecz już urzędników a libellis oraz a rationibus opisał zwrotami –  
secrétaires de maîtres de requêtes/de trésoriers26. Wprawdzie holenderski uczony 
Pierre Willems także pisał o chancellerie impériale, lecz poszczególne scrinia 
określał jako départements27. O bureaux de la chancellerie impériale traktowali 
również Auguste Bouché-leclercq oraz Ernest Carette, chociaż ten ostatni uznał 
cesarza Klaudiusza za twórcę pięciu départements principaux28. Georges lacour-
Gayet najczęściej pisał o bureaux de la chancellerie impériale29. Terminami wy-
pracowanymi w drugiej połowie XIX w. przez francuskich uczonych posługiwali 
się również bardziej współcześni badacze, tacy jak Gérard Boulvert, Henriette 
Pavis d’Escurac, Ségolène Demougin, Claude Moatti, Jean-Pierre Coriat czy też 
yann le Bohec30.

25 Idem, Le Conseil des Empereurs, s. 427.
26 E. Fairon, L’organisation du palais impérial à Rome, „le Musée Belge. Revue de Philologie 

Classique”, 4, 1900, s. 7.
27 P. Willems, Le droit public romain ou les institutions politiques de Rome depuis l’origine de 

la ville jusqu’a Justinien, louvain–Paris 1888, s. 427–428.
28 A. Bouché-leclercq, Manuel des Institutions Romaines, Paris 1886, s. 164–165; E. Carette, 

Les assemblées provinciales de la Gaule Romaine, Paris 1895, s. 194.
29 G. lacour-Gayet, Antonin le Pieux et son temps. Essai sur l’histoire de l’Empire romain 

au milieu du IIe siècle, 138–161, Paris 1888, s. 50–54. Sekretariaty ab epistulis i a libellis lacour-
Gayet (Antonin le Pieux et son temps, s. 50, 61) wyjątkowo określił jako deux grandes charges de 
la chancellerie imperial, zaś sekretarzy ab epistulis jako secrétaires ou chefs de la correspondance.

30 G. Boulvert, Esclaves et affranchis imperiaux sous le Haut-Empire romain. Rôle politique 
et administratif, Napoli 1970, s. 91–99; H. Pavis d’Escurac, La Familia Caesaris et les affaires 
publiques. Discretam domum et rem publicam, [w:] Le système palatial en Orient, en Grèce et 
à Rome. Actes du Colloque de Strasbourg 19–22 juin 1985, red. E. lévy, leiden 1987, s. 400–406; 
S. Demougin, L’ordre équestre sous les julio-claudiens, Collection de l’École Française de Rome 
108, Roma 1988, s. 777; C. Moatti, Archives et partage de la terre dans le monde romain (IIe siècle 
avant – Ier siècle après J.-C.), Collection de l’École Française de Rome 173, Paris 1993, s. 67; 
J.-P. Coriat, Le prince législateur. La technique législative des Sévères et les méthods de création 
du droit impérial à la fin du Principat, Bibliothèque des Écoles Françaises d’Athènes et de Rome, 
Rome 1997, s. 249–269; y. le Bohec, Histoire romaine. Textes et documents, Paris 1997, s. 271. 
Jedynie niektórzy francuscy uczeni stosowali odmienne terminy. Na przykład R. Delmaire (Les 
institutions du Bas-Empire Romain, s. 65) pisał o funkcjonującej od I w., złożonej z bureaux – ad-
ministration palatine.
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HISTORIOGRAfIA WłOSKA

W wydanym w 1869 r. trzecim tomie dziesięciotomowej serii Oeuvres 
complètes, której wydanie zlecił sam Napoleon III, włoski antykwarysta, numi-
zmatyk i epigrafik Bartolomeo Borghesi w kontekście analizy łacińskich inskryp-
cji przedstawił pewne spostrzeżenia na temat urzędów kancelarii cesarskiej31. 
W swej analizie często stosował słowo segretario, zwłaszcza na określenie urzęd-
nika ab epistulis32. Z kolei w celu nazwania urzędu ab epistulis włoski uczony 
używał zwrotów: segreteria delle lettere oraz ufficio ab epistulis33. Warto ponadto 
zauważyć, że Borghesi, podobnie jak piszący kilka lat wcześniej Francuz Egger, 
zastosował w swojej rozprawie określenie – cancelleria impériale34. W wydanej 
w 1902 r. monografii poświęconej prawnym aspektom funkcjonowania consilium 
prinicpis Giovanni Cicogna pisał o segretario ab epistulis Latinis, który – jego 
zdaniem – stanowił modesto ufficio35. Warto zaznaczyć, że Cicogna najczęściej 
stosował łacińskie słowo scrinium (scrinium a libellis)36. Z kolei w podręczniku 
rzymskiego prawa publicznego Emilio Costa wprawdzie nie wspominał o pała-
cowych urzędach doby pryncypatu, lecz późnoantyczną cancelleria imperiale 
podzielił na cztery uffici centrali (scrinia)37. Wspomniane terminy z pewnością 
ustaliły pewien wzorzec opisu interesującego zagadnienia, stosowany przez ko-
lejnych włoskich uczonych. Tymi terminami (cancelleria, uffici) posługiwali się 
m.in. Pietro De Francisci, Francesco De Martino, Giuseppe Grosso, Vincenzo 
Giuffrè czy Antonio Guarino38. Co interesujące, Vincenzo Arangio-Ruiz nie po-
sługiwał się słowem uffici na określenie wczesnocesarskich urzędów kancelarii 
cesarskiej. Pisał natomiast o varie segreterie (scrinia) nelle loro competenze ab 
epistulis Latinis, ab epistulis Graecis, a libellis etc.39. Późnoantyczne urzędy pa-
łacowe określił zaś jako officia (o scrinia) della cancelleria40.

31 B. Borghesi, Oeuvres complètes de Bartolomeo Borghesi, t. III: Oeuvres épigraphiques, 
Paris 1869, s. 12–17.

32 Ibid., s. 14–16, 198.
33 Ibid., s. 17.
34 Ibid., s. 225–226.
35 G. Cicogna, Consilium principis. Consistorium. Ricerche di Diritto romano pubblico e di 

Diritto privato, Turin 1902, s. 152.
36 Ibid., s. 159, 166.
37 E. Costa, Storia del diritto romano pubblico, Firenze 1906, s. 313–314.
38 P. De Francisci, Storia del diritto Romano, t. 2/1, Milano 1943, s. 335, 338; F. De Martino, 

Storia della costituzione romana, Napoli 1958, s. 199, 335, 479, 592; G. Grosso, Lezioni di storia 
del diritto romano, Turin 1960, s. 397; V. Giuffrè, Il „diritto publico” nell’esperienza romana: ap-
punti di parte generale del corso, Jovene 1989, s. 88; A. Guarino, Diritto privato romano, Napoli 
1997, s. 131. 

39 V. Arangio-Ruiz, La costituzione romana e la sua storia, [w:] Guida allo studio della civiltà 
romana antica, red. V. Ussani, F. Arnaldi, t. 1, Napoli 1952, s. 284.

40 V. Arangio-Ruiz 1952, 289.
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HISTORIOGRAfIA NIEMIECKA

W drugim tomie pracy Römisches Staatsrecht Theodor Mommsen, rezy-
gnując z posługiwania się nazbyt ogólnym pojęciem kancelarii cesarskiej, uży-
wał jedynie terminów – Privatsecretären i Beamtencorrespondenz na określenie 
urzędników ab epistulis41, lecz już w wydanym w 1887 r. trzecim tomie powyż-
szej syntezy zastosował terminy: kaiserliche Secretariat/Kanzlei oraz höchsten 
Kanzleiposten42. Z kolei ludwig Friedländer określał a rationibus, a libellis, ab 
epistulis najczęściej jako po prostu Beamten43. Uczony ten pisał ponadto o Haus-
beamten, Büreaubeamten, Hofämter, Secretär czy też o Dirigent der Zentralstelle 
für die kaiserliche Finanzverwaltung44. Inną praktykę nazewniczą prezentował 
duński badacz Johan Nikolai Madvig, który omawiając Centralen Regierung-
sorgane, używał nie tylko słów kaiserliche Kanzlei/Kabinett, ale również ter-
minów Kanzlei- und Sekretariatsgeschäften45. Natomiast, by wyróżnić konkret-
ny sekretariat, duński uczony posługiwał się słowem Ressort (np. Zum Ressort 
des Amtes a libellis)46. Historyk prawa rzymskiego Otto Karlowa w tym samym 
celu używał już jednak nie słowa Ressort, lecz określenia Bureau. Sekretariaty 
kancelarii cesarskiej określał zaś ogólnie jako kaiserliche Hilfsämter/Hofsämter. 
Karlowa pisał również o Gehilfenstellungen i Staatsämter47. Wilhelm liebenam 
obok ogólnego pojęcia, kaiserliche Kanzlei, często stosował pojęcie – Amt (np. 
das Studienamt na określenie a studiis; das Amt der Bittschriften und Beschwer-
den na określenie a libellis), natomiast urząd ab epistulis liebenam wyjątkowo 
określił jako das kaiserliche Hofsekretariat48. Z kolei Otto Hirschfeld w wydanej 
w 1877 r. książce poświęconej administracji wczesnego Cesarstwa Rzymskiego 
stosował pojęcia: kaiserliche Kanzlei, Hofämter, Bureau, Sekretariat49. Natomiast 
w jego wznowionej książce z 1905 r. rozdział poświęcony kancelarii zatytułował 
już nie Die kaiserliche Kanzlei und der Staatsrath50, jak to uczynił uprzednio, lecz 
Das kaiserliche Kabinett und der Staatsrat51. Jeszcze przed ukazaniem się pracy 

41 Th. Mommsen, Römisches Staatsrecht, s. 806–810.
42 Ibid., s. 555, 559.
43 l. Friedländer, Darstellungen aus der Sittengeschichte, s. 171.
44 Ibid., s. 171–192. 
45 J. N. Madvig, Die Verfassung und Verwaltung des Römischen Staates, t. 1, leipzig 1881, 

s. 557.
46 Ibid., s. 558.
47 O. Karlowa, Römische Rechtsgeschichte, t. 1, leipzig 1885, s. 541–546.
48 W. liebenam, Beiträge zur Verwaltungsgeschichte des Römischen Kaiserreiches, I: Die 

Laufbahn der Procuratoren bis auf die Zeit Diocletians, Jena 1886, s. 51–57.
49 O. Hirschfeld, Untersuchungen auf dem Gebiete, s. 201–218.
50 Ibid., s. 201.
51 O. Hirschfeld, Die kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis auf Diocletian, Berlin 1905 

(2 Aufl.), s. 318. Zdaniem tego niemieckiego uczonego (ibid., s. 321) kaiserliche Kabinett to sfor-
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Hirschfelda Joachim Marquardt pisał o funkcjonujących im Cabinet des Kaisers – 
Hausbeamte, którzy nie należeli do kategorii Magistrate52. Ponadto ten niemiecki 
badacz określił sekretarza a rationibus jako Chef des Finanzwesens, sekretarza 
a libellis jako Decernent über Petitionen und Beschwerden, zaś sekretarzy ab 
epistulis jako Cabinetssecretäre für lateinische und griechische Correspondenz53. 
Rostowzew stosował określenia: kaiserliche Sekretariat i Sekretär na oznacze-
nie urzędu i urzędnika ab epistulis54. W 1927 r. w pracy traktującej o ekwitach 
w dobie wczesnego Cesarstwa Arthur Stein stosował termin Kabinettskanzlei na 
określenie sekretariatu ab epistulis, zaś pracującego w tym urzędzie sekretarza, 
np. Octaviusa Titiniusa Capito czy Aeliusa Antipatra z Hierapolis, określił jako 
Kabinettssekretär55.

W drugiej połowie XX w. niemieccy uczeni zaczęli stosować jeszcze 
inne określenia dla nazwania kancelarii cesarskiej, niezwiązane z terminem  
Kanzlei. Jochen Bleicken pisał o kaiserliche Zentrale i jej Sachressorts56. Zda-
niem Bleickena na czele każdego resortu stał Ressortvorsteher57. Co ciekawe, 
urzędnik a rationibus został opisany przez tego uczonego jako Rechnungs-
führer58. Walter Seitz określił urzędy kancelarii cesarskiej jako Zentralämter59.  
Z kolei u Franka M. Ausbüttela pojawia się – podzielony na Ressorts – Verwal-
tungsapparat60. Werner Eck stwierdził, że officia palatina często określane są 
w nauce jako Hofämter61. Sam zaś opisał principes officiorum jako Chefs der pa-

mowana przez Klaudiusza struktura urzędnicza, która przekształciła się na skutek reform Hadriana 
w kaiserliche Kanzlei.

52 J. Marquardt, Römische Staatsverwaltung, t. 2. Handbuch der römischen Alterthümer, ed. 
J. Marquardt, Th. Mommsen, leipzig 1876, s. 106: die Gehülfen im Cabinet des Kaisers sind dage-
gen Hausbeamte, nicht Magistrate.

53 Ibid., s. 106.
54 M. I. Rostowzew, s.v. ab epistulis, RE, 6/1, 1907, kol. 210–215.
55 A. Stein, Der römische Ritterstand: ein Beitrag zur Sozial- und Personengeschichte des rö-

mischen Reiches, Münchener Beiträge zur Papyrusforschung und Antiken Rechtsgeschichte, z. 10, 
München 1927, s. 239, 274, 282, 406.

56 J. Bleicken, Verfassungs- und Sozialgeschichte des Römischen Kaiserreiches, Bd. 1, 
Padeborn 1981, s. 158–159.

57 Ibid., s. 161. O Ressorts wspominał także W. Dahlheim – Geschichte der Römischen Kaiser-
zeit, München 2003 (3 Aufl.), s. 36.

58 J. Bleicken, Verfassungs- und Sozialgeschichte, s. 159.
59 W. Seitz, Studien zur Prosopographie und zur Sozial- und Rechtsgeschichte der grossen 

kaiserlichen Zentralämter bis hin zu Hadrian, München 1970.
60 F. M. Ausbüttel, Die Verwaltung des römischen Kaiserreiches. Von der Herrschaft des Au-

gustus bis zum Niedergang des Weströmischen Reiches, Darmstadt 1998, s. 12.
61 W. Eck, Die Verwaltung des römischen Reiches in der hohen Kaiserzeit, Ausgewählte und 

erweiterte Beiträge, t. 2. Arbeiten zur römischen Epigraphik und Altertumskunde, t. 3, Basel 1998, 
s. 71.
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latinen officia62. W innej swojej pracy Eck opisał pałacowych sekretarzy już jako  
Leiter der einzelnen Kanzleien63. Pojęciem Hofamt Georg Müller określił sekre-
tariat a memoria64. Natomiast o Posten in Sekretariat oraz o zentrale politische 
Sekretariat pisał Aloys Winterling65. Z kolei Karl Christ uważał, że Posten wcho-
dziły w skład Zentralverwaltung66. 

Stosowany przez Hirschfelda, Mommsena czy Madviga zwrot kaiserliche 
Kanzlei nie został jednak wyłączony ze współczesnego dyskursu naukowego. Na 
początku XXI w. terminem tym posługiwali się m.in. Anne Kolb, Christian Kör-
ner, Gunnar Seelentag czy Sabine Schmall67. Co interesujące, także wielu nie-
mieckich historyków prawa rzymskiego używało i używa do dziś terminu Kanzlei 
(najczęściej w liczbie mnogiej – Kanzleien) na oznaczenie poszczególnych sekre-
tariatów pałacowych68. Powyższe przykłady dowodzą stosowania przez niemiec-
kich uczonych różnych terminów językowych opisujących kancelarię cesarską 
oraz jej urzędy.

HISTORIOGRAfIA ANGLOSASKA

Również w literaturze anglosaskiej istnieje wiele nazw określających kance-
larię cesarską i jej urzędników. Thomas Marris Taylor jedynie wspomniał o three 
distinct departaments (Scrinia), funkcjonujących od panowania Klaudiusza69. 
Abel Hendy Jones Greenidge, pisząc o sekretariatach kancelarii cesarskiej, używał 

62 Idem, Der Kaiser und seine Ratgeber: Überlegungen zum inneren Zusammenhang von 
amici, comites und consiliarii am römischen Kaiserhof, [w:] Herrschaftsstrukturen und Herrschaft-
spraxis – Konzepte, Prinzipien und Strategien der Administration im römischen Kaiserreich, red. 
A. Kolb, Berlin 2006, s. 76.

63 Idem, Die Verwaltung des römischen Reiches, s. 56.
64 G. Müller, Zum Hofamt a memoria (Sueton Aug. 79, 2), „Rheinisches Museum für Philolo-

gie”, 124, 1981, 361.
65 A. Winterling, Aula Caesaris: Studien zur Institutionalisierung des römischen Kaiserhofes 

in der Zeit von Augustus bis Commodus (31 v. Chr. – 192 n. Chr.), München 1999, s. 85, 93, 94.
66 K. Christ, Geschichte der Römischen Kaiserzeit. Von Augustus bis zu Konstantin, München 

2009 (6 Aufl.), s. 438.
67 A. Kolb, Transport und Nachrichtentransfer im Römischen Reich, Klio. Beiträge zur Alten 

Geschichte, Neue Folge, t. 2, Berlin 2000, s. 100; C. Körner, Philippus Arabs: ein Soldatenkaiser in 
der Tradition des antoninisch severischen Prinzipats, Untersuchungen zur antiken literatur und Ge-
schichte, t. 61, Berlin 2002, s. 159; G. Seelentag, Taten und Tugenden Traians. Herrschaftsdarstel-
lung im Principat, Hermes Einzelschriften, z. 91, Stuttgart 2004, s. 70–71.

68 P. Jörs, W. Kunkel, l. Wenger, Römisches Recht, Berlin–Heidelberg–New york 1987 
(4. Aufl.), s. 20; M. Kaser, K. Hackl, Das Römische Zivilprozessrecht, München 1996 (2 Aufl.), 
s. 450; H. Hausmaninger, W. Selb, Römisches Privatrecht, Wien 2001 (9 Aufl.), s. 12; F. Wieacker, 
Römische Rechtsgeschichte. Zweiter Abschnitt. Die Jurisprudenz vom frühen Prinzipat bis zum Aus-
gang der Antike, München 2006, s. 25, 75.

69 T. M. Taylor, A Constitutional and Political History of Rome: From the Earliest Times to the 
Reign of Domitian, london 1899, s. 441.
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dwóch pojęć: Secretariate of the Principate i Secretaryships70. Natomiast urzęd-
ników kancelarii określał mianem assistants bądź zwyczajnie officials71. Z ko-
lei Harold Mattingly, odnosząc się do Tacytowego zwrotu ministeria principatus, 
mówił o imperial bureaux at Rome72. Frank Frost Abbott pisał o officials funk-
cjonujących w ramach principal bureaus attached to the imperial household73. 
Słowem minister William Wolfe Capes i Michael Grant określili sekretarzy ab 
epistulis i a libellis74, zaś Adolf Berger wyrazem director sekretarza ab epistulis75. 
Z kolei Ronald Syme dokonał rozróżnienia między secretaries i ministers76. Ten 
ostatni termin – według Syme’a – ma szersze znaczenie, bowiem obejmuje on 
wpływowych towarzyszy cesarzy77. Z kolei Thomas Carney wspomina o freed-
men ministers, którzy pracowali w central secretariate78. Natomiast Paul Richard 
Carey Weaver pisał o Palatine bureaux bądź o Palatine central bureaux79. Badacz 
ten wyróżnił również ‘Palatine’ officium80. O heads of the bureaux oraz o secreta-
rial bureau wspominał John Crook81. W swoich pracach Anthony R. Birley urzęd-
nika a rationibus określał mianem Chief Accountant lub Minister of Finance82. 
Powszechnie jednak w literaturze anglosaskiej nie posługiwano się jednym ogól-
nym pojęciem, a urzędników kancelarii określano wyrazem – secretaries. Prakty-
ka taka charakterystyczna jest na przykład dla takich badaczy, jak Arnold Mackay 
Duff, Adrian Nicholas Sherwin-White, Glen W. Bowersock, Paul Richard Carey 
Weaver, Fergus Millar, Mary T. Boatwright, William Turpin, Tony Honoré, Clif-

70 Także R. Syme (Guard Prefects of Trajan and Hadrian, „The Journal of Roman Studies”, 
70, 1980, s. 78) określał urząd a rationibus jako financial secretaryship.

71 A. H. J. Greenidge, Roman Public Life, london–New york 1901, s. 418–420.
72 H. Mattingly, The Imperial Civil Service of Rome, Cambridge Historical Essays 18, Cam-

bridge 1910, s. 86. Warto zauważyć, że Mattingly urzędnika a rationibus określił jako a sort of 
imperial Chancellor of the Exchequer. Oprócz słowa bureau Mattingly stosował określenie imperial 
secretariat na oznaczenie sekretariatu ab epistulis. Ibid., s. 86–87.

73 F. F. Abbott, History and Description of Roman Political Institutions, Boston 1911 (wyd. 
org. Boston–london 1901), s. 362.

74 W. W. Capes, The Roman Empire of the Second Century or the Age of the Antonines, london 
1889, s. 196; M. Grant, The Army of the Caesars, london 1974, s. 157, 223. 

75 A. Berger, Enciclopedic Dictionary of Roman Law, New Jersey 2004 (wyd. oryg. Philadel-
phia 1953), s. 338.

76 R. Syme, Tacitus, t. 1, Oxford 1997 (wyd. oryg. Oxford 1958), s. 38, 82, 93, 177.
77 Na przykład słowem minister Syme (ibid., s. 255) oznaczył prefekta pretorianów Seianusa.
78 T. F. Carney, Bureacracy in Traditional Society: Romano-Byzantine Bureacracies Viewed 

from Within,  Kansas 1971, s. 44.  
79 Np. P. R. C. Weaver, Familia Caesaris. A Social Study of the Emperor’s Freedmen and 

Slaves, Cambridge 1972, s. 245, 257, 265.
80 Idem, Misplaced Officials, „Antichthon”, 13, 1979, s. 82.
81 J. Crook, Consilium principis, s. 138, 141.
82 A. R. Birley, The People of Roman Britain, Berkeley–los Angeles 1980, s. 50; idem, Of-

ficers of the Second Augustan Legion in Britain, [w:] The Second Augustan Legion and the Roman 
Military Machine, red. R. J. Brewer, Cardiff 2002, s. 107.
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ford Ando, Anthony R. Birley czy też Howard H. Scullard83. Znacznie rzadziej 
w pracach anglosaskich występuje pojęcie department84 bądź, mający charakter 
ogólny, zwrot – imperial chancery85.

WNIOSKI

„Słowa – jak mówi Claude lévi-Strauss – są narzędziami, którymi każdy 
z nas może posłużyć się w sposób, który uważa za stosowny, pod warunkiem że 
wyjaśni, w jakim celu to czyni”86. Nowożytni badacze starożytności rzadko opi-
sywali wprost swoje zamiary i raczej niechętnie przyznawali się do semantycznej 
niestabilności stosowanych terminów. Mimo niejednorodnych struktur znacze-
niowych w różnych językach i kulturach w nowożytnych badaniach nad kance-
larią cesarską można zaobserwować tendencję do utrwalania uniwersalizujących, 
wiekowych tradycji terminologicznych. Z uwagi na przedstawione trudności ce-
lem tej części pracy jest porównawcza analiza terminologii zastosowanej w wyżej 
omówionych rozprawach historycznych oraz ogólne zarysowanie problematyki 
tłumaczeniowej związanej z przyjętymi przez wybranych badaczy koncepcjami 
terminologicznymi. 

Na podstawie terminów służących do historiograficznego opisu centralnej 
rzymskiej struktury administracyjnej można wnioskować, że badacze, nie dyspo-
nując terminem źródłowym odpowiadającym officium lub scrinium, ukuli termi-
ny, które w znacznie wyższym stopniu odzwierciedlały współczesne im struktury 
niż starożytne realia administracyjne. Wydaje się, że niejednorodność terminolo-
gii stosowanej do opisu kancelarii cesarskiej w okresie pryncypatu wynika wła-

83 A. M. Duff, Freedmen in the Early Roman Empire, Cambridge 1958, s. 151; A. N. Sherwin-
White, Trajan’s Replies to Pliny: Authorship and Necessity, „The Journal of Roman Studies”, 52, 
1962, s. 114; G. W. Bowersock, Greek Sophists in the Roman Empire, Oxford 1969, s. 53; P. R. C. 
Weaver, Familia Caesaris, s. 264; F. Millar, The Emperor in the Roman World, 31 BC-AD 337, 
london 1977, s. 83; M. T. Boatwright, Hadrian and the City of Rome, Princeton–New Jersey 1987, 
s. 205; W. Turpin, Imperial Subscriptions and the Administration of Justice, „The Journal of Roman 
Studies”, 81, 1991, 101; T. Honoré, Emperors and lawyers, Oxford 1994, s. 1; C. Ando, Imperial 
Ideology and provincial Loyalty in the Roman Empire, Berkeley–los Angeles–london 2000, 89; 
A. R. Birley, The Roman Government of Britain, Oxford–New york 2005, s. 473; H. H. Scullard, 
From Gracchi to Nero. A history of Rome from 133 B.C. to A.D. 69, New york 2011 (wyd. oryg. 
New york 1959), s. 192.

84 T. M. Taylor, A Constitutional and Political History, s. 441; H. F. Jolowicz, B. Nicholas, 
Historical introduction to the study of Roman Law, Cambridge 1972, s. 338; A. R. Birley, The Ro-
man Government of Britain, Oxford–New york 2005, s. 299.

85 H. Musurillo, The Acts of the Pagan Martyrs. Acta Alexandrinorum, Oxford 1954, s. 187, 
202; K. loewenstein, The governance of Rome, Hague 1973, s. 289; A. Berger, Enciclopedic Dic-
tionary, s. 338; C. F. Noreña, The Social Economy of Pliny’s Correspondence with Trajan, „Ameri-
can Journal of Philology”, 128, 2007, s. 251.

86 Cyt. za: F. Braudel, Gramatyka cywilizacji, tłum. H. Igalson-Tygielska, Warszawa 2006, 
s. 37.
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śnie z błędnego założenia ciągłości między antycznymi a nowożytnymi pojęcia-
mi, przed czym przestrzegał Paul Veyne87. 

Wspomniane we wstępie pojęcie ekwiwalencji wyrasta z założenia, że czy-
telnicy tekstu tłumaczonego powinni odczytać dany termin w podobny sposób jak 
czytelnicy tekstu oryginalnego, dlatego też można powiedzieć, że działania ba-
daczy starożytności są niejako ograniczone przez wypracowaną w trakcie tłuma-
czenia koncepcję odbiorcy danego tekstu. Takie założenia są szczególnie ważne 
przy tłumaczeniu tekstów pochodzących z innego okresu historycznego. Często 
oryginał posiada tę przewagę nad tłumaczeniem, że tekst przekładu jest zawsze 
zależny od upływu czasu i kontekstu tłumaczenia. Stąd też przekład – o ile to 
możliwe – powinien być dostosowywany do potrzeb lub oczekiwań nowych czy-
telników. W przypadku tłumaczenia terminologii historycznej należy podkreślić 
decydującą rolę autora, który pisząc monografię lub podręcznik, w pewnym sen-
sie odtwarza obraz administracji rzymskiej na podstawie analizy przede wszyst-
kim antycznych źródeł narracyjnych, epigraficznych, papirologicznych czy jury-
dycznych. Można zatem wysunąć wniosek, że przekład terminów historycznych 
jest podwójnie zapośredniczony przez wykorzystanie zazwyczaj kilku kodów 
językowych (w omawianych przypadkach są to głównie język ojczysty i łacina). 
Nie bez znaczenia są również odrębne koncepcje odbiorcy, często wynikające 
ze stanu wiedzy na temat kancelarii cesarskiej w danym okresie i odnoszące się 
odpowiednio do źródeł historycznych oraz do nowożytnych rozpraw naukowych. 
Z tego względu należy zaznaczyć, że mimo swoistej niejednoznaczności pojęcie 
ekwiwalencji może być z pożytkiem stosowane podczas rozważań metodologicz-
nych, jeśli będzie traktowane as a shorthand term for ‘not dissimilar in relevant 
respects’88. Tym samym praktyka przekładu skierowana na język docelowy zdaje 
się uzasadniać takie wybory, jak oddanie łacińskich terminów scrinium, officia 
maxima czy officia palatina za pomocą słów Kanzlei, chancellerie, cancelleria, 
bureau, uffici, office czy secretary, które zakładają użycie komunikatywnego ter-
minu, odnoszącego się do najbliższego współczesnego odpowiednika antycznej 
struktury administracyjnej. 

Warto ponadto podkreślić, że specyfika rozważań nad kancelarią rzymską 
jest w dużej mierze zależna od stanu bazy źródłowej. Analiza często szczątkowo 
zachowanych źródeł antycznych nie pozwala na więcej niż miarodajne odtwo-
rzenie oryginalnego kontekstu danego źródła. Toteż można wysunąć wniosek, że 

87 P. Veyne, Writing History: On Epistemology, tłum. M. Moore-Rinvolucri, Wesleyan Univer-
sity Press, Middletown Connecticut 1984, np. s. 141. E. A. Clark, History, Theory, Text: Historians 
and the Linguistic Turn, Cambridge Mass. 2004, s. 92.

88 „Termin skrótowy opisujący zjawisko [uważane za] podobne pod istotnymi względami” 
(tłum. własne), [w:] H. G. J. Sándor, I. Higgins, Thinking Translation: A Course in Translation 
Method, london–New york 1992, s. 24.
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zagadnienia translacyjne, dotyczące terminologii w rozprawach historycznych, 
charakteryzują się stosunkowo dużym pragmatyzmem przekładu, co wynika 
z założeń autora i warunków odbioru tekstu. Dokładne przełożenie znaczenia 
starożytnego terminu jest zadaniem trudnym i wydaje się, że zastosowanie tzw. 
transplantacji kulturowej (cultural transplantation), czyli całkowite zastąpienie 
starożytnych terminów ich specyficznymi odpowiednikami typowymi dla kultury 
języka docelowego o w miarę podobnych konotacjach, wydaje się uzasadnione. 
Należy jednak zaznaczyć, że chociaż transplantacja kulturowa jest zabiegiem po-
żądanym ze względu na zrozumiałość przekładu w języku docelowym, może też 
negatywnie wpłynąć na precyzyjność danego terminu i osłabić jego pierwotne 
kulturowe odniesienie89. 

Mimo że zabieg transplantacji kulturowej jest najczęściej postrzegany jako 
środek służący do uzyskania komunikatywnego i ekonomicznego tłumaczenia, 
w tym przypadku zubaża znaczenie terminu źródłowego i może prowadzić do 
wysnucia nieprawidłowych wniosków na temat genealogii danego terminu czy 
też nawet do jego zawłaszczenia i dlatego może być uznawany za etycznie wątpli-
wy90. Przykłady tłumaczeń wykorzystujących daleko idącą adaptację do obowią-
zującego wzorca kulturowego należy zaliczyć do praktyk związanych z regulacją 
lub ujednoliceniem różnorodnych zjawisk kulturowych. Zdaje się więc, że choćby 
częściowa egzotyzacja nazwy urzędu jest w tym wypadku najodpowiedniejsza. 
Z uwagi na różnice pozatekstowe należy uwzględnić m.in. obowiązującą kon-
wencję, kontekst i historię recepcji źródłosłowu. Jak stwierdza Susan Bassnett, 
nie da się uniknąć konstatacji, że każde tłumaczenie jest „a rewriting of an ori-
ginal text. All rewritings, whatever their intention, reflect a certain ideology and 
a poetics […]”91. Wobec tego można wysnuć wniosek, że jedynie perspektywa 
porównawcza pozwala na odtworzenie praktyk badawczych stosowanych przez 
poszczególnych badaczy w danych kręgach kulturowych oraz refleksję nad rolą 
tłumaczenia w rozwoju historiografii europejskiej.

Wspomniany na początku rozważań filolog Émile Egger był pierwszym, 
a zarazem jedynym uczonym, który na początku drugiej połowy XIX w. szerzej 
zajmował się tematyką związaną z terminologią kancelarii cesarskiej. Na szcze-
gólną uwagę zasługują analizy etymologiczne dwóch jemu współczesnych ter-
minów: secrétarie i chancellerie zawarte w eseju poświęconemu funkcji sekreta-
rza władców w starożytności. Zwrot secretarii, pochodzący od późnoantycznego 

89 Ibid., s. 30.
90 Por. A. Berman, Przekład jako doświadczenie obcego, tłum. U. Hrehowicz, [w:] Współcze-

sne teorie przekładu. 
91 „Każde tłumaczenie wiąże się z wprowadzeniem zmian w tekście oryginalnym. Wszystkie 

zmiany, bez względu na ich intencje, odwołują się do pewnej ideologii i poetyki” (tłum. własne), 
[w:] S. Bassnett, General Editors’ Preface, [w:] l. The Translator’s Invisibility, s. VII; por. A. leve-
fere, Ogórki Matki Courage, tłum. A. Sadza, [w:] Współczesne teorie przekładu. 
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słowa secretarium (sala sądowa), ma węższe znaczenie określające – zdaniem 
Eggera – urzędników sprawujących funkcje sądownicze. Z kolei semantyka sło-
wa cancelarii jest najprawdopodobniej związana z osobami sporządzającymi pi-
sma sądowo-administracyjne. Według autora eseju słowo chancellerie ma bar-
dziej ogólne zastosowanie (manière générale), gdyż oznacza świadczenie usług 
związanych z rozkazami i dokumentami pochodzącymi bezpośrednio z gabinetu  
władcy92. 

Z pewnością ukształtowana przez badaczy w XIX w. nowożytna termino-
logia stanowiła odzwierciedlenie powszechnie wówczas obowiązujących dycho-
tomicznych podziałów: öffentlich (staatlich)/privat (häuslich). Współczesny nie-
miecki badacz Aloys Winterling zauważył te zależności terminologiczne, analizu-
jąc prace autorstwa Theodora Mommsena i Otto Hirschfelda pod kątem cesarskie-
go pałacu i gospodarstwa domowego (Hof und Haushalt)93. Stąd na przykład Otto 
Karlowa pisał o mających prywatny charakter Gehilfenstellungen/Hausämter 
oraz o publicznych czy, inaczej, państwowych urzędach Staatsämter94, a Auguste 
Bouché-leclercq o domestiques particuliers i fonctionnaires publics95. Dychoto-
mia privatus/publicus widoczna jest także w anglosaskiej literaturze. Abel Hendy 
Jones Greenidge pisał: „These secretaryships became, in fact though not in law, 
great offices of state”96. Co interesujące, podział ten przejął także polski uczo-
ny Teodor Dydyński, który w 1899 r. stwierdzał w swej monografii poświęconej 
Hadrianowi: „Znikał czysto prywatny charakter urzędników mianowanych przez 
cesarza: ich stanowisko zastępcze, nieurzędnicze, stawało się państwowym”97. 

Na stosowaną terminologię, stanowiącą często wzorzec opisu dla kolejnych 
badaczy, wpływ mógł mieć również fakt, że wspomniani uczeni często przywoły-
wali prace spoza własnego kręgu językowego. Francuskie prace Eggera lub Cuqa 
często były cytowane przez historyków niemieckich. Podobna tendencja jest za-
uważalna we francuskojęzycznej literaturze przedmiotu. Na przykład rozważania 
zawarte chociażby w podręcznikach autorstwa Bouché-leclercqa czy Willemsa 
oparte są na ustaleniach Mommsena czy Hirschfelda. Wyłączne powoływanie się 
na badaczy z własnego kręgu językowego nie należało jednak do rzadkości. Taką 
badawczą praktykę stosowali w swoich pracach Niemcy: Theodor Mommsen, 

92 É. Egger, Recherches historiques, s. 257–258: le service des ordres ou dépêches qui émanent 
directement du cabinet d’un prince.

93 A. Winterling, Aula Caesaris, s. 84–86. Przyjęte podziały znalazły także odzwierciedlenie 
w tytułach niemieckich podręczników z drugiej połowy XIX w. – Staats- i Privataltertümer, idem, 
Hof ohne „Staat”. Die aula Caesaris im 1. und 2. Jahrhundert n. Chr., [w:] Zwischen “Haus” und 
“Staat”: Antike Höfe im Vergleich, red. A. Winterling, München 1997, s. 3.

94 O. Karlowa, Römische Rechtsgeschichte, s. 539.
95 A. Bouché-leclercq, Manuel des Institutions, s. 164.
96 „Sekretariaty były w rzeczywistości, choć nie w świetle prawa, wyższymi urzędami pań-

stwowymi” (tłum. własne) [w:] A. H. J. Greenidge, Roman Public Life, s. 418–419.
97 T. Dydyński, Cesarz Hadrian. Studium historyczno-prawne, Warszawa 1899, s. 84.
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Gustav Kretschmar, Ernst Herzog, Max Zoeller; Francuzi: Victor Duruy, Ernest 
Carette oraz Duńczyk – Johan Nicolai Madvig98. Na gruncie polskiej historio-
grafii jako pierwszy zwrotem „kancelaria cesarska” w odniesieniu do rzymskiej 
instytucji centralnej związanej z tworzeniem cesarskich dokumentów posłużył 
się Teodor Dydyński99. Zwrot ten zapewne był wiernym tłumaczeniem terminu 
stosowanego przez niemieckich badaczy. To właśnie w rozdziale Die kaiserliche 
Kanzlei und der Staatsrath, przywoływanym zresztą przez Dydyńskiego w tym 
kontekście, Hirschfeld używał zwrotu: kaiserliche Kanzlei100.

Analiza XIX-wiecznej terminologii pozwala zaobserwować jeszcze jedną 
tendencję, której początki wiązać należy z ukazaniem się Römische Geschichte 
Theodora Mommsena101. Niektórzy badacze starali się bowiem opisać poszcze-
gólne pałacowe sekretariaty za pomocą zwrotów zaczerpniętych ze współcze-
snych im realiów administracyjnych. Victor Duruy opisał sekretarza ab epistulis 
jako ministre de la guerre, de l’intérieur et des affaires étrangères, zaś urzędnika 
a libellis oznaczył zwrotem – ministre de grâce et de justice102. Z kolei niemiecki 
historyk prawa rzymskiego Gustav Kretschmar, omawiając urzędy kancelarii ce-
sarskiej, często stosował zwroty – Ministerpräsident, Staatsminister oraz Reichs-
finanzministerium103. Współczesny uczony Aloys Winterling XIX-wieczną termi-
nologię badawczą wykorzystywaną m.in. przez Mommsena umieszcza w kontek-
ście dawnego konstytucjonalizmu i szkoły Begriffsjurisprudenz (prawoznawstwa 

98 Otto Hirschfeld w rozdziale Die kaiserliche Kanzlei und der Staatsrath z 1877 r. wpraw-
dzie nie powołał się na prekursorką pracę Émile’a Eggera z 1863 r. (pierwodruk z 1858 r.), lecz 
już w rozdziale Das kaiserliche Kabinett und der Staatsrat z 1905 r., omawiając m.in. sekretariat 
a cognitionibus, często cytował prace autorstwa innego francuskiego uczonego, Édouarda Cuqa, 
dotyczące urzędu magister sacrarum cognitionum z 1881 r. i consilium principis z 1884 r.

  99 W dalszej części swojej pracy polski romanista nie napisał już o kancelariach w liczbie 
mnogiej, lecz o najwyższych posadach w jednej „kancelarii cesarskiej (scrinia)”, T. Dydyński, Ce-
sarz Hadrian, s. 177.

100 O. Hirschfeld, Untersuchungen, s. 201–218.
101 W. Nippel, New Paths of Antiquarianism in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries: 

Theodor Mommsen and Max Weber, [w:] Momigliano and Antiquarianism. Foundations of the Mod-
ern Cultural Sciences, red. P. N. Miller, Toronto 2007, s. 210. Nie bez racji Jerzy linderski pisał 
o słowie „cabinet” jako o „modernistic outlook reminiscent of the young Mommsen’s linguistic 
innovations in his Roman History”, zob. J. linderski, Mommsen and Syme: Law and Power in the 
Principate of Augustus, [w:] Between Republic and Empire. Interpretations of Augustus and His 
Participate, red. K. A. Raaflaub, M. Toher, london 1993, s. 46.

102 V. Duruy, Histoire des Romains depuis les temps les plus reculés jusqu’à la fin du règne 
des Antonins, t. 5: L’empire et la société romaine aux deux premiers siècles de notre ère, Paris 1876, 
s. 272–273.

103 G. Kretschmar, Ueber das Beamtenthum der römischen Kaiserzeit. Akademische Antritt-
srede gehalten am 11. Januar 1879 in der Aula der Universität zu Giessen, Giessen 1879, s. 22–24. 
Także Otto Hirschfeld (Die kaiserlichen Verwaltungsbeamten, s. 31) pisał o Reichsfinanzministe-
rium. Paul von Rohden (s.v. (M. Antonius) Pallas, RE, 1/2, 1894, kol. 2634) napisał o Pallasie:  
Er war Finanzminister (a rationibus) des Claudius […]. 
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konceptualnego), wedle której stosowane przez historyków terminy współtworzą 
obiekt ich badań104. Zdaniem Winterlinga wspomniana zależność miała wpływ na 
ukształtowanie się tendencji do stosowania współczesnego nazewnictwa konsty-
tucyjnego w odniesieniu do historii publicznego prawa rzymskiego.

Oceniając znaczenie zaprezentowanych rozważań terminologicznych, należy 
również pamiętać o tym, w jakim momencie dziejów pisali owi uczeni. Dla francu-
skiej historiografii był to bowiem ważny okres szukania korzeni XIX-wiecznych 
francuskich urzędów – Secrétairerie d’Etat i Conseil d’Etat. Francuski uczony 
Victor Duruy porównał nawet antyczne sekretariaty do złożonej z secrétaires 
d’État – organisation ministérielle105. Z kolei niemiecki badacz Otto Hirschfeld, 
pisząc o gabinecie cesarzy rzymskich (kaiserliche Kabinett), funkcjonującym za 
panowania Klaudiusza, oraz o zreformowanej przez Hadriana kancelarii cesar-
skiej (kaiserliche Kanzlei), miał na myśli – jak się wydaje – dwie, posiadające 
różny charakter, instytucje106. Jego zdaniem Kabinett był przede wszystkim po-
lityczną instytucją, w której główną rolę odgrywali wpływowi wyzwoleńcy ce-
sarscy, Kanzlei zaś to już kierowany przez profesjonalnych ekwitów państwowy 
urząd odpowiedzialny za tworzenie cesarskich dokumentów. Możliwe, że powyż-
sze nowożytne rozróżnienie terminologiczne, odnoszące się do czasów Cesarstwa 
Rzymskiego, wynikało z uwarunkowań kulturowo-politycznych XIX-wiecznych 
Niemiec, gdzie Kabinett pełnił funkcję polityczną, a Kanzlei (zwłaszcza w odnie-
sieniu do średniowiecza i wczesnej nowożytności), jako instytucja cesarska, kró-
lewska, papieska bądź biskupia, zajmowała się przede wszystkim sporządzaniem 
dokumentów (Urkunden)107. 

Niemieccy starożytnicy nadali słowu Kanzlei również inne, szersze znacze-
nie, niezwiązane z administracyjnym urzędem. W 1987 r. Jürgen Malitz użył sło-
wa Kanzlei108, pochodzącego – jak sam określił – właściwie ze średniowiecza, 
na określenie ogółu pomocników Juliusza Cezara, tj. jego współpracowników ze 
stanu ekwickiego oraz wielkiego sztabu niewolników i wyzwoleńców109. W takim 
jednak znaczeniu pojęcie Kanzlei stosowano o wiele rzadziej. Sam Malitz stwier-

104 A. Winterling, Politics and Society in Imperial Rome, Malden 2009, s. 13.  
105 V. Duruy, op. cit., s. 273. 
106 O. Hirschfeld, Die kaiserlichen Verwaltungsbeamten, s. 321.
107 Por. E. C. Tennant, The Habsburg Chancery Language in Perspective, University of 

California Publications in Modern Philology, t. 114, Berkeley–los Angeles–london 1985, s. 69; 
J. Malitz, Die Kanzlei Caesars – Herrschaftsorganisation zwischen Republik und Prinzipat, „Histo-
ria. Zeitschrift für Alte Geschichte”, 36, 1987, s. 51, przyp. 1.

108 Por. J. Malitz, Die Kanzlei Caesars, s. 51, przyp. 1: […] Kanzlei im engeren Sinne des 
Wortes, nämlich der Institution, wo die – königlichen, päpstlichen, bischöflichen – Urkunden ge-
schrieben und gesiegelt warden […].

109 Ibid., s. 51. Zdaniem Malitza to właśnie Kanzlei stanowiła charakterystyczną cechę rządów 
Cezara w ostatnich latach jego życia oraz w okresie wczesnego Cesarstwa, ibid., s. 51, 72.
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dził, że interesujące słowo odnośnie do czasów Cezara używane jest w literaturze 
sporadycznie, bez odrębnych wyjaśnień i nie służąc ocenie rządów Cezara110.

„Kancelaria” (łac. cancellum) to termin powszechnie stosowany w literaturze 
francuskiej (chancellerie), włoskiej (cancelleria) oraz niemieckiej (Kanzlei) na 
określenie antycznej struktury administracyjnej. Co ciekawe, prawie w ogóle nie 
jest on obecny w anglosaskiej literaturze przedmiotu. Jaka może być tego przy-
czyna? Wydaje się, że o ile w przypadku trzech pierwszych wymienionych przez 
nas kręgów kulturowo-językowych, pozostających w obszarze karolińskiej tra-
dycji, znaczenie terminu „kancelaria” dotyczy urzędu odpowiedzialnego przede 
wszystkim za sporządzanie dokumentów111, o tyle w przypadku anglosaskiego 
kręgu kulturowo-językowego urząd ten związany jest z inną sferą działalności pu-
blicznej. We wczesnym średniowieczu, przyjmując wzorce kontynentalnej Euro-
py, chancery wprawdzie jeszcze wykonywała zadania związane z wystawianiem 
dokumentów z wielką pieczęcią (Great Seal), lecz już od XIV w. stała się instytu-
cją głównie sądową, funkcjonującą w ramach systemu Common Law112. Od XV w. 
urząd ten coraz częściej sprawowany był przez słynnych specjalistów w zakresie 
prawa kanonicznego i rzymskiego113. Z powyższych rozważań wynika, że należy 
uznać za prawdopodobne, iż nowożytni uczeni anglosascy nie określali interesu-
jącego nas antycznego urzędu terminem chancery, bowiem ten najzwyczajniej 
nie kojarzył im się z tworzeniem dokumentów. Niemniej warto zaznaczyć, że 
anglosascy uczeni, piszący u progu XX w., choć nie przejmowali bezpośrednio 
wzorców terminologicznych od uczonych niemieckich, prekursorów badań nad 
administracją wczesnego Cesarstwa Rzymskiego, to wiele im zawdzięczali114.

Wydaje się jednak, że w nomenklaturze kształtowanej przez wiele dziesięcio-
leci w nowożytnej literaturze naukowej uprzywilejowane zostały – jak staraliśmy 
się wykazać w przeprowadzonych rozważaniach – przede wszystkim dwa pojęcia. 
Pierwsze z nich – „kancelaria”, posiada szersze znaczenie, drugie zaś – „sekre-
tariat”, mocno eksponowane w literaturze anglosaskiej, lub „biuro”, powszechne 
w literaturze francuskiej, a także często stosowane przez anglosaskich oraz nie-
mieckich uczonych – jest częścią składową pierwszego. O słuszności utrwalo-
nego tradycją tak określonego związku między obu pojęciami przesądza fakt, że 
sekretariaty bądź biura tworzyły strukturę kancelarii cesarskiej. Naszym zdaniem 
kancelaria cesarska okresu pryncypatu to zatem kształtowany przez pierwsze 

110 Ibid., s. 51, przyp. 1.
111 Por. E. Mayer, Deutsche und französische Verfassungsgeschichte vom 9. bis zum 14. Jahr-

hundert, Bd. II, leipzig 1899, s. 317–349.
112 W. Reinhard, Geschichte der Staatsgewalt. Eine vergleichende Verfassungsgeschichte  

Europas von den Anfängen bis zur Gegenwart, München 2002 (3 Aufl.), s. 152–154.
113 W latach 1529–1532 kanclerzem (Lord Chancellor) króla Henryka VIII był wybitny my-

śliciel, Tomasz Morus. Por. R. Marius, Thomas More. A Biography, Cambridge 1999, s. 371–385.
114 Por. T. M. Taylor, A Constitutional and Political History, s. V; H. Mattingly, The Imperial 

Civil Service of Rome, s. VII–VIII.
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trzy wieki po narodzeniu Chrystusa centralny urząd administracyjny o strukturze 
złożonej z sekretariatów. Jego głównym zadaniem było sporządzanie cesarskich 
dokumentów oraz wykonywanie czynności związanych z profesjonalną służbą 
cesarzowi rzymskiemu. 

ON THE HISTORICAL IMPORTANCE Of TRANSLATION. MODERN HISTORIOGRAPHy 
Of THE IMPERIAL COuRT OffICES IN THE PRINCIPATE

The present article is an attempt to initiate an interdisciplinary discussion on semantic diffe-
rences in modern historical works on the Palatine offices in the Principate. Terminological variations 
in the scholarly reflection on central imperial offices in the early Empire may stem from the fact that 
the institution, its scope, hierarchy, catalogue of posts and the competences of its officials have never 
been comprehensively defined. It has often been the case that authors writing about the Principate 
had differently interpreted historical sources and variously translated ancient administrative terms. 
Therefore, it is our aim to accentuate the socio-cultural dimension of historiographical research by 
comparing the multilingual terminology used by prominent French, Italian, German and Anglopho-
ne scholars interested in Roman offices.
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Piotr Kochanek
(Lublin)

Chorycjusz z Gazy i jego „Obrona mimów” 
rozumiana jako kryptoapologia cesarzowej Teodory

Chorycjusz, żyjący w VI w. n.e.1, był uczniem Prokopiusza z Gazy (ok. 465–
ok. 528 n.e.). Po śmierci tego ostatniego został jego następcą na katedrze wymowy 
w tejże Gazie, która wówczas była żywych ogniskiem kultury późnoantycznej2. 
Jego twórczość scharakteryzował już swego czasu patriarcha Konstantynopola 
Focjusz (ok. 820–6 II 891)3. 

Badacze historii literatury wczesnochrześcijańskiej, „począwszy od XIX w. 
aż po lata trzydzieste wieku XX”, nie poświęcali zbyt wiele uwagi twórczości 

1 Według Tadeusza Sinki (14 IX 1877–22 VII 1966) Chorycjusz urodził się przed rokiem 500 
n.e., a zmarł około 590 r. n.e., por. idem, Zarys historii literatury greckiej, t. 2: Literatura w epoce 
hellenistycznej i za cesarstwa rzymskiego, Warszawa 1959, s. 815. Natomiast w swej monumental-
nej historii literatury badacz ten pisze, że Chorycjusz „urodził się […] przed r. 500, a zmarł w wieku 
sędziwym”, por. idem, Literatura grecka, t. 3, cz. 2: Literatura za cesarstwa II (wiek IV–VIII n.e.), 
Wrocław 1954, s. 295. Jednak większość badaczy zarówno rodzimych, jak i obcych podaje VI w. 
n.e. jako czas życia tego retora. 

2 Na temat Gazy jako dynamicznie rozwijającego się miasta u schyłku antyku oraz na temat 
szkoły retorycznej, z której w tym okresie zasłynęło to miasto, istnieje obszerna literatura. Jako 
merytoryczno-bibliograficzne przewodniki mogą służyć następujące pozycje: K. Seitz, Die Schule 
von Gaza. Ein litterargeschichtliche Untersuchung, Heidelberg 1892; G. Downey, The Christian 
Schools of Palestine: A Chapter in Literary History, „Harvard library Bulletin”, 12 (1958), nr 3, 
s. 297–319; idem, Gaza in the Early Sixth Century, Norman 1963 (The Centers of Civilization 
Series, 8); R. van Dam, From Paganism to Christianity at Late Antique Gaza, „Viator”, 16 (1985), 
s. 1–20; C. A. Glucker, The City of Gaza in the Roman and Byzantine Periods, Oxford 1987 (BAR. 
International Series, 325); Christian Gaza in Late Antiquity, ed. by B. Bitton-Ashkelony and A. Kof-
sky, leiden–Boston 2004 (Jerusalem Studies in religion and Culture, 3); F. A. Bauer, Die Stadt 
als religiöser Raum in der Spätantike, „Archiv für Religionsgeschichte”, 10 (2008), s. 179–206; 
H. S. Sivan, Palestine in Late Antiquity, Oxford 2008; C. Tiersch, Zwischen Hellenismus und Chris-
tentum. Transformationsprozesse der Stadt Gaza vom 4.–6. Jh. n.Chr., „Millennium Jahrbuch”, 
5 (2008), s. 57–91.

3 Focjusz, Biblioteka, t. 2: „Kodeksy” 151–222, z języka greckiego przełożył, wstępem i ko-
mentarzem opatrzył O. Jurewicz, Warszawa 1988, s. 16–17 („Kodeks” 160). Por. G. Downey, The 
Christian Schools of Palestine, s. 311.



32

Chorycjusza4. Mimo to aż dwukrotnie wydano jego zachowane pisma5. Swoisty 
renesans badań nad dorobkiem gazejskiego retora nastąpił w ostatniej dekadzie 
XX w. i trwa do dziś. Wzrost zainteresowania twórczością Chorycjusza zaowoco-
wał również powstaniem kilku ważnych przekładów jego dzieł6.

Również w polskich przedwojennej badaniach historyczno-literackich Cho-
rycjusz nie był postacią zbyt popularną7. W okresie powojennym autora tego przy-

4 Por. W. Schmid, Bericht über die Literatur aus den Jahren 1894–1900 zur zweiten So-
phistik (rednerische Epideiktik, Belletristik), „Jahresbericht über die Fortschritte der klassischen  
Altertumswissenschaft”, 29 (1901), t. 108, s. 267–268; idem, Bericht über die Literatur aus den 
Jahren 1901–1904 zur zweiten Sophistik (rednerische Epideiktik, Belletristik), „Jahresbericht über 
die Fortschritte der klassischen Altertumswissenschaft”, 34 (1906), t. 129, s. 285–286; K. Mün-
scher, Bericht über die Literatur zur zweiten Sophistik (rednerische Epideiktik und Belletristik) aus 
den Jahren 1910–1915, „Jahresbericht über die Fortschritte der klassischen Altertumswissenschaft”, 
43 (1915), t. 170, s. 189–191; E. Richtsteig, Bericht über die Literatur zu Chorikios von Gaza aus den 
Jahren 1926–1930, „Jahresbericht über die Fortschritte der klassischen Altertumswissenschaft”, 59 
(1933), t. 238, s. 102–103. Cenne wskazówki bibliograficzne zawierają także artykuły: W. Schmid, 
Chorikios, [w:] Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, Reihe I, Halbbd. 
6, Stuttgart 1899, szp. 2424–2431; K. Gerth, Zweite Sophistik, [w:] Paulys Realencyclopädie der 
classischen Altertumswissenschaft, Supplementband VIII, München 1956, szp. 743 (nr 59); G. Ma-
kris, Chorikios, [w:] Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike, Bd. 2, Stuttgart–Weimar 1997, szp. 
1147–1148 (= Brill’s Encyclopaedia of the Ancient World New Pauly, leiden–Boston 2003, vol. 3, 
szp. 245–246).

5 Choricius Gazaeus, Orationes, declamationes, fragmenta: insunt ineditae orationes duae, 
curante J. F. Boissonade, Parisiis 1846 (wydanie niekompletne); idem, Opera, recensuit R. Foerster, 
editionem confecit E. Richtsteig, lipsiae 1929 [Reprint: Stutgardiae 1972]. Por. A. Corcella, Chori-
ciana, „Paideia”, 60 (2005), s. 79–93.

6 Por. F. K. litsas, Choricius of Gaza: An Approach to His Work. Introduction, Translation, 
Commentary, PhD Dissertation, Department of History, The University of Chicago (Illinois) 1980 
(Tekst ten jest trudno dostępny. Istnieje jego wersja mikrofilmowa: Ann Arbor, UMI, 1980, 1999, 
2006. Zawiera przekłady 9 dzieł Chorycjusza); Rhetorical Exercises from Late Antiquity. A Transla-
tion of Choricius of Gaza’s „Preliminary Talks” and „Declamations”; with an Epilogue on Chori-
cius Reception in Byzantium, edited by R. J. Penella [et al.], Cambrigde–New york 2009 (zawiera 
23 dialeksy i 12 deklamacji); Coricio di Gaza, Due orazioni funebri: (orr. VII–VIII Foerster, Rich-
tsteig), introduzione, testo critico, traduzione e commento a cura di C. Greco, Alessandria 2010 
(Hellenica, 35) (chodzi o Epitaphium in Procopium i Epitaphium in Mariam); S. lupi, Coricio di 
Gaza, XVII (= decl. 4) F.-R.: Milziade: introduzione, traduzione e commento, Freiburg im Breisgau 
2010 (Rombach Wissenschaften: Reihe Paradeigmata, 11). Por. też S. Feraboli, Note a Coricio, 
orazione XVII, „Rheinisches Museum”, 119 (1976), Heft 4, s. 329–335; B. Schouler, Le retour 
de Miltiade, [w:] Approche de la Troisième Sophistique: hommages à Jacques Schamp, édités par 
E. Amato, Bruxelles 2006 (Collection latomus, 296), s. 339–359; S. lupi, Uso del passato nella 
declamazione 4 di Coricio di Gaza „Milziade” (XVII = decl. 4 F.-R.), „Klio”, 91 (2009), s. 196–207; 
C. Greco, Late Antique Portraits: Reading Choricius of Gaza’s encomiastic Orations (I–VIII F.-R.), 
„Wiener Studien”, 124 (2011), s. 95–116.

7 Por. G. Przychocki, De Gregorii Nazianzeni epistulis. Quaestiones selectae, Cracovia 1912, 
s. 97, przyp. 1; S. Skimina, État actuel des études sur le rythme de la prose grecque II, lwów 1930 
(Eus. Supplementa, 11), s. 10, 14, 24, 39–40, 58. 
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pomniała rodzimym badaczom leokadia Małunowicz (4 VII 1910–1 V 1980)8 
i T. Sinko (por. przyp. 1). Wzmianka o nim pojawiła się również w kontekście 
historii teatru9. Jednak w świadomości szerszego kręgu polskich humanistów za-
istniał Chorycjusz dopiero dzięki wydawnictwom słownikowo-encyklopedycz-
nym10, a także dzięki publikacjom Stanisława longosza11. Aktualnie można spo-
tkać w polskojęzycznej literaturze przedmiotu wiele (choć zwykle marginalnych) 
wzmianek odnoszących się do tego retora12. 

Biorąc po uwagę całość zachowanej spuścizny Chorycjusza, na którą składa 
się dziesięć mów (gr. λόγοι/łac. orationes), dwanaście deklamacji (gr. μελέται/

  8 libanios, Wybór mów, tłum. l. Małunowiczówna, Wrocław 1953 (Biblioteka Narodowa, 
II/85), s. 315–316.

  9 Por. M. Berthold, Historia teatru, tłum. D. Żmij-Zielińska, Warszawa 1968, s. 162.
10 Por. J. M. Szymusiak, M. Starowieyski, Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa, 

Poznań 1971 (Starożytna Myśl Chrześcijańska, 2), s. 104; A. Bober, Chorycjusz z Gazy, [w:] Ency-
klopedia katolicka, t. 3, lublin 1979, szp. 261; J. Łanowski, Chorikios, [w:] Słownik pisarzy antycz-
nych, red. A. świderkówna, Warszawa 1982, s. 135.

11 Por. S. longosz, Widowiska teatralne zagrożeniem dla życia rodzinnego według św. Jana 
Chryzostoma, [w:] Chrześcijanie w życiu publicznym w Cesarstwie Rzymskim III–IV w., red. J. śru-
twa, lublin 1988, s. 148; idem, Antyk chrześcijański i wczesne średniowiecze. Wybór tekstów, 
opracowanie, wstęp i noty, [w:] Od Arystotelesa do Goethego: poetyki, manifesty, komentarze, red. 
E. Udalska, Warszawa 1989 (O dramacie. Wybór źródeł do dziejów teorii dramatycznych, [t. 1]), 
s. 117, 147–150 (= wyd. 2: Katowice 2001, s. 126, 148–149).

12 Por. B. Altaner, A. Stuiber, Patrologia. Życie, pisma i nauki Ojców Kościoła, tłum. P. Pach-
ciarek, Warszawa 1990, s. 663; H. Cichocka, Chorikios z Gazy, [w:] Encyklopedia kultury bizan-
tyńskiej, red. O. Jurewicz, Warszawa 2002, s. 119; I. Skupińska-løvset, Miasta bez rzeźb. Konse-
kwencje zerwania z antyczną tradycją zdobienia miejsc publicznych, [w:] Sympozja kazimierskie 
poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa, t. 3: Biskup i jego rola 
w kształtowaniu miasta późnoantycznego, red. B. Iwaszkiewicz-Wronikowska i D. Próchniak, lu-
blin 2002, s. 189; W. Ceran, Teatr we wczesnym Cesarstwie Bizantyńskim, „Przegląd Historyczny”, 
95 (2004), z. 3, s. 310, przyp. 67; P. Marciniak, Greek Drama in Byzantine Times, Katowice 2004 
(Prace Naukowe Uniwersytetu śląskiego w Katowicach, 2306), s. 11–13, 51–52; M. Kocur, We 
władzy teatru. Aktorzy i widzowie w antycznym Rzymie, Wrocław 2005 (Acta Universitatis Wra-
tislaviensis, 2725; Dramat-Teatr, 12), s. 319 (przyp. 4), 339, 343–344, 345, 349, 351, 355, 364, 
365 (przyp. 5), 367; B. Flusin, Kultura pisana, [w:] Świat Bizancjum, t. 1: Cesarstwo wschodnio-
rzymskie 330–641, red. C. Morrisson, tłum. A. Graboń, Kraków 2007, s. 309, 311; J.-M. Spieser, 
Sztuka cesarska i sztuka chrześcijańska. Jedność i zróżnicowanie, [w:] Świat Bizancjum, t. 1, s. 334, 
339–341, 347; J. l. Hevelone-Harper, Uczniowie pustyni. Mnisi, święci i prymat ducha w Gazie 
VI wieku, tłum. E. Dąbrowska, red. T. M. Gronowski, R. Kosiński, Tyniec 2010 (źródła Mona-
styczne, 52), s. 25, 182 (przyp. 11), 213–214, 236–240, 242–245; A. Kotlińska-Toma, Simus ergo 
hilares. Słów kilka o poematach epickich w interpretacji homerystów, „Symbolae Philologorum Po-
snaniensium”, 20 (2010), nr 2, s. 8, 16; A. Solomos, Święty Bachus. Nieznane lata teatru greckiego:  
300 p.n.e–1600 n.e., tłum. J. Kruczkowska, R. lewandowski, B. Schada-Borzyszkowska, wstęp do 
wyd. polskiego i red. P. Marciniak, Wrocław 2010, s. 12, 28, 33 (przyp. 1), 57, 101 (przyp. 50), 103, 
131, 221–222; A. Kompa, Edukacja w Konstantynopolu, [w:] Konstantynopol nowy Rzym. Miasto 
i ludzie w okresie wczesnobizantyńskim, red. M. J. leszka, T. Wolińska, Warszawa 2011, s. 604;  
T. Wolińska, Rozrywki konstantynopolitańczyków, [w:] Konstantynopol nowy Rzym, s. 644, 647, 
651, przyp. 97.
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łac. declamationes) oraz dwadzieścia pięć dialeks (gr. διάλεξεις/łac. dialexes)13, 
należy podkreślić, że de facto tylko dwa jego pisma, jak słusznie zauważył swego 
czasu István Kapitánffy (1932–1997), są prawie stale przedmiotem wieloaspek-
towych analiz14. Chodzi o Obronę mimów i dwie mowy na cześć biskupa Gazy, 
Marcjana. Te ostatnie mowy zostały wygłoszone z okazji poświęcenia przez bi-
skupa dwóch kościołów (pod wezwaniem św. Sergiusza i św. Stefana), wzniesio-
nych w Gazie z inicjatywy tegoż hierarchy. Prócz pochwał Marcjana Chorycjusz 
zawarł w tych mowach dokładne opisy wspomnianych świątyń, czyli tzw. ekfra-
zy. Jest to zatem ważne źródło dla historyków sztuki wczesnochrześcijańskiej, 
podobnie jak Obrona mimów stanowi kopalnię informacji dla badaczy zagadnień 
związanych z widowiskami teatralnymi na przełomie hellenizmu i chrystianizmu. 
Samo pojęcie ekfrazy doczekało się już bardzo bogatej literatury przedmiotu15. 
literatura ta ma charakter zarówno not encyklopedycznych, jak i cennych analiz 
monograficznych, które umieszczają ekfrazę w kontekście szeroko rozumianego 
dorobku literatury bizantyjskiej. Pozwala to uchwycić jej związki z innymi ga-
tunkami literackimi późnego antyku. Warto też podkreślić, że ekfraza w swej naj-
bardziej wysublimowanej formie jest rodzajem swoistej „fotografii literackiej”, 

13 Por. E. Richtsteig, Prolegomena, [w:] Choricius Gazaeus, Opera, s. XXXV. Są jednak i inne 
obrachunki dorobku Chorycjusza, por. G. A. Kennedy, A History of Rhetoric, vol. 3: Greek Rhetoric 
under Christian Imperors, Princeton 1983, s. 175: „Choricius’ work consist of six epideictic orations 
(three encomia, an epithalamium, and two funeral oratione), twelve declamations (meletai), and 
twenty-eight dialexeis”. Por. też K. Kirsten, Quaestiones Choricianae, Vratislaviae 1894 (Breslauer 
Philologische Abhandlungen, VII/2); E. Amato, Aperçus sur la tradition manuscrite des Discours 
de Chrikios de Gaza et état de la recherche, [w:] Gaza dans l’Antiquité Tardive. Archéologie, rhé-
torique et histoire, Actes du colloque internationale de Poitiers, 6–7 mai 2004, éd. par C. Saliou, 
avec préface de B. Flusin, Salerno 2005 (Cardo, 2), s. 93–116; B. Schouler, Chorikios déclamateur, 
[w:] Gaza dans l’Antiquité Tardive, s. 117–134; R. J. Penella, From the Muses to Eros: Choricius’s 
Epithalamia for Student Bridegrooms, [w:] Gaza dans l’Antiquité Tardive, s. 135–148; R. Webb, 
Rhetorical and Theatrical Fictions in the Works of Chorikios of Gaza, [w:] Greek Literature in 
Late Antiquity. Dynamism, Didacticism, Classicism, ed. by S. F. Johnson, Aldershot 2006, s. 107–
117; R. J. Penella, Introduction, [w:] Rhetorical Exercises from Late Antiquity, s. 1–32; C. Telesca, 
Sull’ordine e la composizione del corpus di Coricio di Gaza, „Revue des Études Tardo-Antiques”, 
1 (2011–2012), s. 85–109.

14 I. Kapitánffy, Chorikios und die Hetäre Phryne, „Acta Antiqua Academiae Scientiarum 
Hungaricae”, 35 (1994), s. 159.

15 Por. G. Downey, Ekphrasis, [w:] Lexikon für Antike und Christentum, Bd. 4, Stuttgart 
1959, szp. 921–944 (bibliografia, s. 943–944); A. Hohlweg, Ekphrasis, [w:] Reallexikon zur Byz-
antinischen Kunst, Bd. 2, Stuttgart 1971, szp. 33–75 (bibliografia, s. 74–75); M. Fantuzzi, C. Reitz, 
U. Egelhaaf, Ekphrasis, [w:] Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike, Bd. 3, Stuttgart–Weimar 
1997, szp. 942–950; R. Webb, Ekphrasis, Imagination and Persuasion in Ancient Rhetorical Theory 
and Practice, Farnham–Burlington 2009; Ekphrasis. La représentation des monuments dans les lit-
tératures byzantine et byzantino-slaves. Réalités et imaginaires, éd. par V. Vavřínek, P. Odorico et  
V. Drbal, Prague 2011 (Byzantinoslavica, lXIX/3: Supplementum). Zagadnieniu temu na przestrze-
ni od starożytności do czasów współczesnych poświęcono także: „Classical Philology”, 102 (2007), 
nr 1, passim. Wszystkie te pozycje są dobrymi przewodnikami bibliograficznymi w tym zakresie.
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której autor zwracał uwagę na te elementy architektury czy wystroju wnetrza, 
które szczególnie odpowiadały tzw. gustom epoki. Również, jak wspomniano wy-
żej, oba opisy świątyń Gazy były wielokrotnie analizowane16. Istnieją nawet ich 
kompletne lub częściowe przekłady17. Spośród polskich badaczy zagadnieniem 
ekfraz chorycjańskich zajął się Tomasz Polański18. Poza tym istnieje w polskiej 
literaturze przedmiotu kilka ogólnikowych nawiązań do tej tematyki19. Generalnie 

16 Por. Ch. Diehl, Manuel d’art byzantin, Paris 1910, s. 35; O. M. Dalton, Byzantine Art and 
Archaeology, Oxford 1911, s. 260; G. Downey, The Christian Schools of Palestine, s. 311; E. Bald-
win Smith, The Dome. A Study in the History of Ideas, Princeton 19712 (Princeton Monographs in 
Art and Archaeology, 25), s. 38–40; H. Maguire, Truth and Convention in Byzantine Description of 
Works of Art, „Dumbarton Oaks Papers”, 28 (1974), s. 116. 118–119; idem, The “Half-Cone” Vault 
of St. Stephen at Gaza, „Dumbarton Oaks Papers”, 32 (1978), s. 319–325; H. G. Thümmel, Die Schi-
derung der Sergioskirche in Gaza und ihrer Dekoration bei Chorikios von Gaza, [w:] Vom Orient 
bis an den Rhein: Begegnungen mit der christlichen Archäologie. Peter Poscharsky zum 65. Ge-
burtstag, hrsg. von U. land und R. Sörries, Dettelbach 1997 (Christliche Archäologie, 3), s. 49–64; 
R. Webb, The Aesthetic of Sacred Space: Narrative, Metaphor, and Motion in Ekphrasis of Church 
Buildings, „Dumbarton Oaks Papers”, 53 (1999), s. 63, 65–68; C. Saliou, L’orateur et la ville: 
l’apport de Chorokios à la connaissance de l’histoire de l’espace urbain de Gaza, [w:] Gaza dans 
l’Antiquité Tardive, s. 171–195; C. Greco, Ἄκαρπα δένδρα. Retorica, eredità culturale e descrizioni 
di giardini in Corizio Gazeo, „Medioevo Greco”, 7 (2007), s. 97–117; J. Stenger, Chorikios und die 
Ekphrasis der Stephanoskirche von Gaza. Bildung und Christentum im städtischen Kontext, „Jahr-
buch für Antike und Christentum”, 53 (2010), s. 83–103; V. Drbal, L’Ekphrasis Eikonos de Procope 
de Gaza en tant que reflet de la société de l’Antiquité tardive, [w:] Ekphrasis. La représentation 
des monuments dans les littératures byzantine et byzantino-slaves. Réalités et imaginaires, s. 119–
121; D. lauritzen, Exegi monumentum. L’ekphrasis autonome de Jean de Gaza, [w:] Ekphrasis. 
La représentation des monuments dans les littératures byzantine et byzantino-slaves. Réalités et 
imaginaires, s. 74–76; Ch. Messis, Littérature, voyage et politique au XIIe siècle. L’Ekphrasis des 
lieux saints de Jean ‘Phokas’, [w:] Ekphrasis. La représentation des monuments dans les littératures 
byzantine et byzantino-slaves. Réalités et imaginaires, s. 152–153, 156–158; R. Webb, Ekphrasis 
of Buildings in Byzantium. Theory and Practice, [w:] Ekphrasis. La représentation des monuments 
dans les littératures byzantine et byzantino-slaves. Réalités et imaginaires, s. 21, 31.

17 Por. G. Millet, L’Asie Mineure: nouveau domaine de l’histoire de l’art, „Revue Ar-
chéologique”, 4 série, 5 (1905), s. 99–100; R. W. Hamilton, Two Churches at Gaza, as described 
by Choricius of Gaza, „Palestine Exploration Fund. Quarterly Statements”, 62 (1930), s. 178–191; 
F.-M. Abel, Gaza au VIe siècle d’après le rhéteur Chorikios, „Revue Biblique”, 40 (1931), s. 12–23 
(częściowy przekład opisu kościoła św. Sergiusza); s. 23–27 (częściowy przekład opisu kościoła św. 
Stefana); G. Downey, Gaza in the Early Sixth Century, s. 127–133; E. Baldwin Smith, The Dome, 
s. 155–157; C. A. Mango, The Art of Byzantine Empire 312–1453: Sources and Documents, Engle-
wood Cliff (N.y.) 1972 (Sources and Documents in the Art History Series), s. 60–72.

18 T. Polański, The Cycles of Childhood and Miracles in Saint Sergius’ Church of Gaza in 
the Ecphrasis of Choricius, [w:] Hortus Historiae, Księga pamiątkowa ku czci profesora Józefa 
Wolskiego w setną rocznicę urodzin, red. E. Dąbrowa, M. Dzielska, M. Salamon, S. Sprawskiego, 
Kraków 2010, s. 737–760; idem, The Nilotic Mosaic in St. Stephen’s Church of Gaza in Choricius’ 
Description, „Studies in Ancient Art and Civilization”, 13 (2009), s. 169–180.

19 Por. I. Skupińska-løvset, Miasta bez rzeźb, s. 189 (zarówno na temat kościoła św. Sergiu-
sza, jak i św. Stefana); J.-M. Spieser, Sztuka cesarska i sztuka chrześcijańska. Jedność i zróżnicowa-
nie, [w:] Świat Bizancjum, t. 1, s. 334, 339–341 (na temat kościoła św. Sergiusza); J. l. Hevelone-
Harper, Uczniowie pustyni, s. 213, 236–240, 245 (na temat kościoła św. Sergiusza i św. Stefana).
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jednak zarówno problem ekfrazy w literaturze antycznej, jak i kwestia opisów 
świątyń w mowach pochwalnych Chorycjusza czeka w polskiej literaturze facho-
wej na dogłębne opracowanie. 

Podobnie przedstawia się na gruncie polskim sprawa Obrony mimów. Istnieją 
bowiem na jej temat tylko ogólnikowe wzmianki20. Tylko S. longosz udostępnił 
polskiemu czytelnikowi fragment przekładu tej mowy Chorycjusza21. Tymczasem 
w literaturze światowej Obrona mimów ma już swoją historię. W obieg historycz-
no-literacki weszła w roku 1877 dzięki wydaniu Charlesa Graux (1852–1882)22. 
Następnie zaś została ponownie wydana krytycznie w roku 1929 przez Richarda 
Förstera (2 III 1843–7 VIII 1922) i Eberharda Richtsteiga (1892–1962)23. To ostat-
nie wydanie uchodzi do dziś za podstawowe dla wszelkich filologicznych analiz 
tego tekstu, choć planowane jest obecnie nowe krytyczne wydanie wszystkich 
zachowanych pism Chorycjusza, którym to przedsięwzięciem kieruje Eugenio 
Amato (Université de Nantes)24. Inicjatywa ta wiąże się ze swoistym nawrotem 
do trudnych badań historyczno-literackich nad okresem późnego antyku, które we 
Francji czy w Niemczech wznowiono w drugiej połowie XX w. Zadecydowała 

20 Por. libanios, Wybór mów, s. 315–316; T. Sinko, Literatura grecka, t. 3, cz. 2, s. 295; idem, 
Zarys historii literatury greckiej, t. 2, s. 815; M. Berthold, Historia teatru, s. 162; J. M. Szymusiak, 
M. Starowieyski, Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa, s. 104; S. longosz, Widowiska 
teatralne, s. 148; W. Ceran, Teatr we wczesnym Cesarstwie Bizantyńskim, s. 310, przyp. 67; P. Mar-
ciniak, Greek Drama in Byzantine Times, s. 11. 51–52; J. l. Hevelone-Harper, Uczniowie pustyni, 
s. 25; A. Kotlińska-Toma, Simus ergo hilares, s. 8, 16; A. Solomos, Święty Bachus, s. 12, 28, 33 
(przyp. 1), 57, 101 (przyp. 50), 103, 131, 221–222; T. Wolińska, Rozrywki konstantynopolitańczy-
ków, s. 644, 647. 

21 S. longosz, Antyk chrześcijański i wczesne średniowiecze, s. 147–150 (= wyd. 2, s. 148–
149). Por. przyp. 11.

22 Chorikios, Apologie des mimes, publié pour la première fois d’après le manuscript de la 
Biblioteca Nacíonal de Madrid [par] Ch. Graux, „Revue de Philologie, de la littérature et d’Histoire 
Anciennes”, N.S., 1 (1877), s. 209–247 (wstęp, s. 209–212; tekst grecki, s. 212–247) (= Ch. Graux, 
Les textes grecs, Paris 1886, s. 35–77: wstęp, s. 35–39; tekst grecki, s. 39–77). Dyskusję nad 12 pas-
susami tego wydania podjął Theodor Gomperz (29 III 1832–29 VIII 1912): Choriciana, „Revue de 
Philologie, de la littérature et d’Histoire Anciennes”, N.S., 2 (1878), nr 1, s. 11–14 (= idem, Helle-
nika. Eine Auswahl philologischer und philosophiegeschichtlicher Kleiner Schriften, Bd. 2, leipzig 
1912, s. 233–238). Określenie Th. Gomperza Choriciana zrobiło swoistą karierę, por. A. Corcella, 
Choriciana, (przyp. 5); A. M. V. Pizzone, Choriciana, „Eikasmós”, 16 (2005), s. 327–335.

23 Choricius Gazaeus, Opera, s. 344–380 (Or. XXXII).
24 Por. E. Amato, Aperçus sur la tradition manuscrite des Discours de Chorikios de Gaza et 

état de la recherche, [w:] Gaza dans l’Antiquité Tardive, s. 93–116; idem, The Fortune and Recep-
tion of Choricius and His Work, [w:] Rhetorical Exercises from Late Antiquity, s. 261–302. Por. też 
A. Corcella, Choriciana, s. 79; Ch. Telesca, Sull’ordine e la composizione del corpus di Coricio di 
Gaza, s. 85–87; Allégorie et symbole: voies de dissidence?: de l’Antiquité à la Renaissance, dir. 
A. Rolet, Rennes 2012 (Interférences), s. 557: chodzi o wydanie krytyczne, przekład i komentarz. 
E. Amato kieruje aktualnie czterema pracami doktorskimi poświęconymi Chorycjuszowi z Gazy. 
Przygotowują je pod jego kierunkiem: Paola D’Alessio, Matteo Deroma, Carlo Manzione, Nadine 
Sauterel, por. http://lamo.univ-nantes.fr/CV-Eugenio-Amato [sprawdzono: 22.08.2013].
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o tym w znacznym stopniu współczesna tendencja do poszukiwania i analizowa-
nia nowych bądź też mało znanych źródeł literackich, które pozwalają znacznie 
poszerzyć i pogłębić dotychczasowe pole badań. Obok wydań krytycznych celowi 
temu służą także przekłady dzieł z tego okresu. Stąd również i ta mowa doczekała 
się już przekładów na niemiecki (1922)25, nowogrecki (1986)26, włoski (1992)27 
i czeski (2007)28. Nie istnieje natomiast ani przekład francuski, ani angielski rze-
czonego pisma29. Tytuł tej mowy ma kilka wariantów: łac. Apologia mimorum 
(najbardziej rozpowszechniony), gr. Ἀπολογία (τῶν) μίμων lub Συνηγορία μίμων 
lub Ὁ λόγος ὑπὲρ τῶν ἐν Διονύσου τὸν βίον εἰκονιζόντων. Ten ostatni grecki 
tytuł mowy został zaczerpnięty przez Ch. Graux, pierwszego wydawcę tego pi-
sma w roku 1877, z Codex Matritensis Graecus 4641 (N-101), fol. 151v, linijka 
9, który to kodeks pochodzi z XIV w. i jest przechowywany w Biblioteca Na-
cional w Madrycie30. Kodeks ten opisał w roku 1769 Juan de Iriarte y Cisneros  
(15 XII 1702–23 VIII 1771), tłumacząc jednocześnie powyższy grecki tytuł mowy 

25 (Choricius von Gaza), Die Apologie der Mimen. Rede für die Mimen im Theater des Diony-
sos, [übers. W. Janell], [w:] W. Janell, Lob des Schauspielers oder Mime und Mimus, Berlin 1922, 
s. 29–55. Istnieje również bardzo dokładna parafraza niemiecka tej mowy: H. Reich, Der Mimus. 
Ein litterar-entwicklungsgeschichte Versuch, 1. Bd., 1. Teil: Theorie des Mimus, Berlin 1903, 
s. 204–230.

26 Ιωάννης Ε. Στεφάνης, Χορικίου Σοφιστοῦ ΓάζηŨ Συνηγορία μίμων, είσαγωγή – κείμενο 
– μετάφρασε – σχόλια, Θεσσαλονίκη 1986 (Κλασικά Γράμματα, 3). Jest to tekst równoległy staro- 
i nowogrecki.

27 F. Barberis, L’Apologia mimorum di Coricio di Gaza, introduzione, traduzione, commento 
(tesi di dottorato), Genova 1992. Parafraza tego pisma znajduje się [w:] U. Albini, Il mimo a Gaza 
tra il V e il VI sec. d.C., „Studi Italiani di Filologia Classica”, 3a serie, 90 (15) (1997), fasc. 1, 
s. 117–122.

28 P. N. Šípová, Chorikios z Gazy: Obhajoba herců aneb obrana mimu ve jménu Dionýsa, 
„Divadelní Revue”, 18 (2007), nr 2, s. 117–130 (= http://host.divadlo.cz/art/clanek.asp?id=14440 
[sprawdzono: 22.08.2013]). Przekład ten ze znacznie bogatszym aparatem literackim i pod tytu-
łem Apologia mimorum od Chorikia z Gazy – O divadle a hercich pozdně antického světa ma być 
wydany w 200 egzemplarzach w październiku 2013. Jego zapowiedź znajduje się [w:] Návrh edi-
čního planu nakladatelství Karolinum pro rok 2013. AUC Philosophica et Historica – Monographia 
(www.ff.cuni.cz/FF-9308-version [sprawdzono: 20.08.2013]).

29 Andrew W. White dokonał częściowego przekładu Obrony mimów, por. A. W. White, On 
Actors as Honest Working Stiffs: Selections from a new Translation of Choricius of Gaza ‘Defense 
of the Mimes’. Tekst ten miał ukazać się w drugim numerze periodyku „Basilissa. Journal of the In-
stitute of Byzantine Studies at Queen’s University. Belfast”, którego redaktorem był Anthony Hirst. 
Jednak w 2004 ukazał się tylko pierwszy numer tego czasopisma i, jak dotąd, ostatni. A. W. Whi-
te podaje na swej stronie internetowej (www.american.edu/cas/faculty/awhite.cfm [sprawdzono: 
22.08.2013]), że pracuje także nad kompletnym przekładem tej mowy Chorycjusza, lecz przekład 
ten, zapowiadany już w 2009 r., dotąd się nie ukazał, por. D. Westberg, [Rec.:] Robert Penella (ed.), 
Rhetorical Exercises from Late Antiquity. A Translation of Choricius of Gaza’s Preliminary Talks 
and Declamations: Cambrigde, Cambrigde University Press, 2009, XII + 323 pages (bibliography; 
index), ISBN: 978-0-521-84873-2, Price: £ 65; $ 99, „Rhetorical Review”, 8 (2010), nr 2, s. 7 (= 
www.nnrh.dk/RR/rr-pdf/82.7-11.pdf [sprawdzono: 22.08.2013]).

30 Chorikios, Apologie des mimes, s. 212 (= Ch. Graux, Les textes grecs, s. 39).
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w obronie mimów jako: „Oratio de illis, qui in Bacchi (Theatro) mores imitantur 
(id est: de Mimis, sive Histrionibus)”31. Jednak na marginesie rękopisu 4641 (fol. 
151v) tenże J. de Iriarte umieścił nieco wcześniej niezbyt dokładny, jak zauważył 
Ch. Graux, przekład greckiego tytuł tej mowy: „De Dionysi sive Bacchi mores 
exprimentibus”32, z którego później, jak widać, się wycofał. Ten długi tytuł przy-
jęli również w swym wydaniu krytycznym R. Förster i E. Richtsteig33, co Ch. Te-
lesca skomentowała w sposób następujący: „[…] quello che Foerster presenta 
come titolo riprendendolo dal Matritense […] doveva costituire originariamente 
l’annotazione all’orazione. Prova ulteriore di ciò è l’uso nel summenzionato titolo 
di un linguaggio scolastico che si esprime attraverso il ricorso alla perifrasi: il 
verbo εἰκονίζειν è difatti variazione di μιμεῖσθαι per dissimulare il nome μῖμοι 
[…]”34. W literaturze polskiej o przekład tego „barokowego” tytułu pokusili się 
tłumacze pracy A. Solomosa (9 VIII 1918–26 IX 2012): „W obronie tych, którzy 
przedstawiają życie w [widowiskach] Dionizosa”35. Obecnie jednak powszechnie 
używa się tytułu, który oddaje istotę treści tego pisma Chorycjusza i który został 
zasugerowany w prologu mowy: oto ma ona być obroną (συνηγορία) zawodo-
wych zachowań mimów36. Raz nawet zwrot „obrona mimów” zostało tam wypo-
wiedziany expressis verbis – συνηγορία μίμων37. Natomiast w całym wystąpieniu 
Chorycjusza termin συνηγορία został użyty aż sześć razy38 i stąd nazwanie tej 
mowy Συνηγορία μίμων, tak jak to uczynił I. E. Stephanēs39, nieomal się narzuca. 
Użycie tego terminu przez retora-attycystę, jakim był Chorycjusz, nie jest za-
pewne przypadkowe. Odsyła ono bowiem do praktyki sądowniczej Aten okresu 
klasycznego, gdzie συνήγοροι i ich συνηγορία odgrywali ważną rolę40. W wystą-

31 J. Iriarte, Regiae Bibliothecae Matritensis codices Graeci mss., vol. I, Matriti 1769, s. 400. 
Por. https://opacplus.bsb-muenchen.de/search?id=BV001748224 [sprawdzono: 22.08.2013]. Por. 
też Ch. Telesca, Sull’ordine e la composizione del corpus di Coricio di Gaza, s. 86-87, przyp. 4 
i s. 87–88, przyp. 6.

32 Chorikios, Apologie des mimes, s. 212, przyp. 1 (= Ch. Graux, Les textes grecs, s. 39, przyp. 
1): „On lit ici, à la marge du manuscrit, de la main d’Iriarte: «De Dionysi sive Bacchi mores expri-
mentibus.» Iriarte a reconnu plus tard sa distraction; il imprime dans son catalogue (Regiae biblio-
thecae Matritensis codices Graeci mss., Matriti, 1769, p. 400) la traduction suivante, qui, cette fois, 
est exacte: «Oratio de illis qui in Bacchi (theatro) mores imitantur»”. 

33 Choricius Gazaeus, Opera, s. 344, 1–2.
34 Ch. Telesca, Sull’ordine e la composizione del corpus di Coricio di Gaza, s. 103.
35 A. Solomos, Święty Bachus, s. 103.
36 Choricius Gazaeus, Apologia mimorum. Prologus, 4. Förster-Richtsteig, s. 344, 16–17.
37 Ibid., 54. Förster-Richtsteig,  s. 356, 14–15: μίμων συνηγορία.
38 Ibid., 5. Förster-Richtsteig, s. 346, 13; ibid., 88. Förster-Richtsteig, s. 364, 3; ibid., 155, 158, 

Förster-Richtsteig, s. 380, 5, 20. Por. przyp. 36 i 37.
39 Autor ten przeanalizował we wstępie również kwestię tytułu mowy, por. Ι. Ε. Στεφάνης, 

Χορικίου ΣοφιστοŨ Γάζης Συνηγορία μίμων, s. 34–37.
40 Por. l. Rubinstein, Litigation and Cooperation. Supporting Speakers in the Courts of Clas-

sical Athens, Stuttgart 2000 (Historia: Einzelschriften, 147), passim; eadem, Synêgoroi: their in our 
reconstruction of the Athenian legal process, [w:] Symposion 1999. Vorträge zur griechischen und 
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pieniu gazejskiego retora nie zostało natomiast użyte pojęcie ἀπολογία. Jednak 
termin ten, tak bliski chrześcijańskiej kulturze łacińskiej, jest w tym kontekście 
prawie nieunikniony, stąd powszechnie przyjęto nazywać jego mowę Apologia 
mimorum, idąc przy tym zapewne również za sugestią jej pierwszego wydawcy, 
Ch. Graux, który zatytułował ją Apologie des mimes41. W języku polskim T. Sinko 
wprowadził określenie Obrona mimów42, jako formę rodzimego przekładu tytułu 
tej mowy, pozostając w ten sposób wierny chorycjuszowemu pojęciu συνηγορία 
μίμων.

Obrona mimów Chorycjusza jest ostatnim z zachowanych źródeł antycznych 
poświęconym tej tematyce. Nie zachowała się niestety mowa Eliusza Arystydesa 
(ok. 117–ok. 187 n.e.) Przeciw tańcom mimicznym. Jej treść jest znana dzięki 
polemicznej oracji libaniosa (314–ok. 394 n.e.) W obronie tancerzy pantomi-
micznych do Arystydesa43. Dotrwał natomiast do naszych czasów Dialog o tańcu 
(pantomimicznym) lukiana z Samosaty (ok. 120–ok. 190 n.e.), którego autentycz-
ność jest niekiedy podawana w wątpliwość44.

Obrona mimów Chorycjusza uchodzi powszechnie za jego młodzieńczą 
mowę popisową, napisaną w latach dwudziestych VI w., a ściślej przed rokiem 
52645. W tym to bowiem roku późniejszy cesarz Justynian I (11 V 483–13 XII 565; 

hellenistischen Rechtsgeschichte (Pazo de Mariñán, La Coruña, 6.–9. Septiembre de 1999), hrsg. 
von G. Thür, Köln 2003 (Akten der Geschcichte für Griechische und Hellenistische Rechtsgeschich-
te, 14), s. 193–207; R. Campe, An Outline for a Critical History of „Fürsprache”: „Synegoria” 
an Advocacy, „Deutsche Vierteljahrsschrift für literaturwissenschaft und Geistesgeschichte”, 82 
(2008), Heft 3, s. 355–381; idem, Synegoria und Advokatur. Entwurf zu einer kritischen Geschichte 
der Fürsprache, [w:] Empathie und Erzählung, hrsg. von C. Breger, Freiburg im Breisgau 2010 
(Rombach Wissenschaften. Reihe: litterae, 176), s. 53–84.

41 Chorikios, Apologie des mimes, s. 209 (= Ch. Graux, Les textes grecs, s. 35).
42 T. Sinko, Literatura grecka, t. 3, cz. 2, s. 295; idem, Zarys historii literatury greckiej, t. 2, 

s. 815.
43 libanios, Mowa LXIV: W obronie tancerzy pantomimicznych do Arystydesa, [w:] idem, 

Wybór mów, s. 321–371. Por. W. Ceran, Teatr we wczesnym Cesarstwie Bizantyńskim, s. 308.
44 Por. T. Sinko, Literatura grecka, t. 3, cz. 2, s. 295; idem, Zarys historii literatury greckiej, 

t. 2, s. 815–816. 
45 Por. K. Kirsten, Quaestiones Choricianae, s. 21–22: argumentacja za datacją przed rokiem 

526, czyli przed zakazem parodiowania pewnych obrzędów chrześcijańskich w teatrze. Ta datacja 
mowy Chorycjusza została powszechnie zaakceptowana przez badaczy, por. W. Schmid, Chorikios, 
szp. 2425, 2–3: „[…] jedenfalls vor Iustinians Theaterverbot im J. 526”; Choricius Gazaeus, Ope-
ra, s. 344, 2: „(ante a. 526)”; T. Sinko, Literatura grecka, t. 3, cz. 2, s. 29: „[…] apologia została 
napisana przed zakazem tańców mimicznych przez […] Justyniana w r. 526”; idem, Zarys historii 
literatury greckiej, t. 2, s. 816: na tej stronie wystąpił jednak błąd drukarski w dacie – zamiast roku 
526 jest rok 536; U. Albini, Il mimo a Gaza tra il V e il VI sec. d.C, s. 117: „Apologia dei mimi […] 
appartiene al. primo ventennio del VI secolo”; M. Bernabò, Teatro a Bisanzio: le fonti figurative 
dal VI all’XI secolo e le miniature del Saltario Chludov, „Bizantinistica”, 6 (2004), s. 58: „[…]; la 
Apologia mimorum di Coricio di Gaza (scritta prima del 526)”; W. Ceran, Teatr we wczesnym Ce-
sarstwie Bizantyńskim, s. 310, przyp. 67: „[…] Chorycjusz z Gazy […] w młodości napisał »Obronę 
mimów«”.
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cesarz od 1 VIII 527), a wtedy faktyczny rządca cesarstwa z nadania swego wuja, 
Justyna I (ok. 450–1 VIII 527; cesarz od 9 VII 518), wydał zdecydowany zakaz 
parodiowania na scenie pewnych elementów kultury chrześcijańskiej46. Ten swo-
isty antychrystianizm zrodził się w teatrze rzymskim już w III w. n.e. Wówczas to 
„pojawił się rodzaj mimu […] w którym parodiowano chrzest, akty męczeństwa, 
mszę świętą i spory teologiczne. Z drugiej strony następowała degradacja tych 
widowisk, w których dominował erotyzm, rozpusta, skandale, swawole i płaska 
błazenada”47. Kościół występował zdecydowanie przeciw tego rodzaju widowi-
skom, lecz sukces na tym polu wymagał bardzo długiej polemiki48. Na początku 
lat dwudziestych VI w. zaistniała wręcz pewna paradoksalna sytuacja, którą do-
brze uchwycił znawca mimu Hermann Reich (8 X 1868–13 XII 1934): oto mim, 
który na przestrzeni wieków wypierał stopniowo tragedię i komedię, w tym wła-
śnie czasie usadowił się niejako, w osobie Teodory (ok. 500–28 VI 548), na tronie 

46 Corpus Iuris Civilis, vol. 3: Novellae, recognovit Rudolfus Schoell, opus Schoellii morte 
interceptum absolvit Guilelmus Kroll, Berolini 1912, s. 624, 19–625, 15 (Novella CXXIII, caput 
XlIV): „Omnibus itaque generaliter in saeculari vita conversantibus et maxime theatralia exercen-
tibus viris ac mulieribus nec non et prostantibus interdicimus uti schemate monachi aut monastriae 
aut ascetriae aut cuiuscumque personae huius imitari, scientibus universis praesumentibus aut uti 
tali schemate aut imitari eum aut illudere in quacumque ecclesiastica disciplina, quia et corporalia 
supplicia sustinebunt et exilio contradentur; providentibus huic rei locorum episcopis et qui sub eis 
sunt clericis, sed etiam civilibus militaribusque iudicibus et quae sub eis sunt officiis et locorum 
defensoribus”. Por. R. Webb, Rhetorical and Theatrical Fictions in the Works of Chorikios of Gaza, 
s. 121. Por. też E. Stanula, Widowiska w ocenie Ojców Kościoła, „Saeculum Christianum”, 2 (1995), 
nr 1, s. 11; W. Ceran, Teatr we wczesnym Cesarstwie Bizantyńskim, s. 310.

47 W. Ceran, Teatr we wczesnym Cesarstwie Bizantyńskim, s. 309. Por. H. Reich, Der Mimus. 
Ein litterar-entwicklungsgeschichte Versuch, 1. Bd., 1. Teil, s. 80. 96; S. longosz, L’Antico mimo 
anticristiano, [w:] Studia Patristica, t. 24, leuven 1993, s. 164–168.

48 Istnieje już sporo opracowań polskich na ten temat, por. J. śrutwa, Widowiska epoki klasycz-
nej w ocenie Kościoła Afrykańskiego II–V wieku, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”, 27 (1980), 
z. 4, s. 45–50; E. Stanula, Widowiska w ocenie Ojców Kościoła, s. 7–16; W. Myszor, Teatr i widowi-
ska w ocenie greckich pisarzy kościelnych. Wprowadzenie i wybór tekstów, [w:] Chrześcijanie w ży-
ciu publicznym w Cesarstwie Rzymskim III–IV, s. 123–134; S. longosz, Widowiska teatralne zagro-
żeniem dla życia rodzinnego według św. Jana Chryzostoma, [w:] Chrześcijanie w życiu publicznym 
w Cesarstwie Rzymskim III–IV w., s. 135–198; idem, Św. Augustyn a starożytny dramat teatralny, 
„Vox Patrum”, 8 (1988), t. 14, s. 369–394; 8 (1988), s. 15, s. 859–879; idem, Antyk chrześcijański 
i wczesne średniowiecze. Wybór tekstów, opracowanie, wstęp i noty, [w:] Od Arystotelesa do Go-
ethego, s. 113–152 (wyd. 2:  „śląsk”, Katowice 2001, s. 123–151); idem, Czy Paweł Apostoł cytował 
komediopisarza Menandra? Opinie Ojców Kościoła, „Vox Patrum”, 9 (1989), t. 17, s. 907–924; 
idem, Atellana w okresie patrystycznym, „Vox Patrum”, 10 (1990), t. 18, s. 273–291; idem, Teatr 
Pompejusza w opinii starożytnych autorów pogańskich i chrześcijańskich, „Vox Patrum”, 11–12 
(1991–1992), t. 20–23, s. 253–278; idem, Teatr miejscem kultu bóstw pogańskich w opinii autorów 
wczesnochrześcijańskich, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społecz-
ne. Historia”, 27 (1992), s. 135–149; M. Zawadzka, Kilka uwag o wczesnochrześcijańskiej krytyce 
rzymskich widowisk, „Vox Patrum”, 24 (2004), t. 46–47, s. 433–439; A. Eckmann, Problem estetycz-
ny i moralny teatru w pismach św. Augustyna, „Roczniki Kulturoznawcze”, 1 (2010), s. 135–146.
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cesarskim49. Ta aktorka mimiczna poznała przyszłego cesarza Justyniana ok. roku 
522, by w roku 525 zostać jego żoną, a po jego wyniesieniu na tron (1 VIII 527) stać 
się cesarzową Bizancjum. Zestawienie czasu powstania Chorycjuszowej Obro-
na mimów z czasem oszałamiającego wręcz awansu społecznego Teodory zdaje 
się sugerować, iż retor z Gazy, który był niemal rówieśnikiem Teodory, stworzył 
w tej mowie swoistą subtelną i dyskretną pochwałę tej kobiety. Teodora, której 
wówczas przyszło zagrać największą ze swych ról, została do niej przygotowana 
w teatrze mimów, uważanym powszechnie za element „kultury ulicy”. Mogłoby 
się wydawać, że taka metamorfoza może się zdarzyć tylko w jarmarcznej sztuce 
teatralnej, tymczasem zdarzyła się ona w realnym życiu, i to na oczach ogromnej 
widowni – wszystkich poddanych cesarstwa. Z drugiej strony, w żyłach Justynia-
na również nie płynęła przysłowiowa błękitna krew. Był on przecież, podobnie 
jak jego wuj, cesarz Justyn I, chłopskim synem. Spotkanie tych dwojga ludzi oraz 
ich cesarska koronacja miały coś z teatralizacji codziennego życia. Pokazywały, 
że teatr uliczny może mieć ścisły związek z rzeczywistością. Mim potwierdził 
w ten sposób swą etymologię: stał się naśladowcą życia. W tym kontekście mowa 
Chorycjusza stanowi kontrast dla opisu bezeceństw Teodory, jakich ta miała się 
dopuszczać zarówno w teatrze, jak i poza nim, poczynając od wczesnej młodości 
aż do spotkania z Justynianem, które opisał Prokopiusz z Cezarei (ok. 490–ok. 
560)50. Ponadto warto pamiętać, że Gaza w epoce Justyniana to prężny ośrodek 
kultury i handlu, gdzie liczne uroczystości (również z udziałem mimów) i święta 
umilały mieszkańcom codzienne życie51. W tym kontekście mowa Chorycjusza 
może być traktowana jako swoisty ukłon przedstawiciela tego miasta w stronę 
cesarskich nowożeńców. Byłby to zatem nie tylko popis retoryczny, lecz także 
deklamacja mająca dużo głębszy sens społeczno-polityczny. Można ją nawet 
traktować jako mowę napisaną na zamówienie  chociażby władz miejskich Gazy,  

49 H. Reich, Die ältesten berufsmässigen Darsteller des griechsch-italischen Mimus, Königs-
berg 1897, s. 3.

50 Prokopiusz z Cezarei, Historia sekretna, tłum. A. Konarek, Warszawa 1977, s. 68–73 (= 
rozdz. 9). Por. H. Reich, Der Mimus. Ein litterar-entwicklungsgeschichte Versuch, 1. Bd., 1 Teil, 
s. 23.

51 Por. F. K. litsas, Choricius of Gaza and his Descriptions of Festivals at Gaza, „Jahrbuch 
für Österreichischen Byzantinistik”, 32 (1982), nr 3, s. 427–436; N. Belayche, Pagan Festivals in 
Fourth-Century Gaza, [w:] Christian Gaza in Late Antiquity, s. 5–22; Z. Weiss, Games and Spec-
tacles in Ancient Gaza: Performances for the Masses Held in Buildings Now Lost, [w:] Christian 
Gaza in Late Antiquity, s. 23–39. Por. też F.-M. Abel, Gaza au VIe siècle d’après le rhéteur Chor-
ikios, s. 27–31; G. Downey, The Christian Schools of Palestine, s. 315–316; R. van Dam, From 
Paganism to Christianity at Late Antique Gaza, s. 18; A. Segal, Theatres in Roman Palestine and 
Provincia Arabia, leiden–New york 1995 (Mnemosyne. Supplementa, 140), s. 11, przyp. 33; U. Al-
bini, Il mimo a Gaza tra il V e il VI sec. d.C, s. 122. W polskiej literaturze przedmiotu na ten aspekt 
spuścizny Chorycjusza zwrócono uwagę [w:] M. Kocur, We władzy teatru, s. 351; J. l. Hevelone-
Harper, Uczniowie pustyni, s. 182 (przyp. 11), 214, 245; T. Wolińska, Rozrywki konstantynopolitań-
czyków, [w:] Konstantynopol nowy Rzym, s. 651, przyp. 97.

CHORyCJuSZ Z GAZy I JEGO ObrONa mimów...



42

– w ten sposób mogły one mieć nadzieję przypodobania się cesarskiej parze, od 
której w dużym stopniu zależała prosperita tego śródziemnomorskiego portu52. 
Tak odczytana mowa otwiera pewne nowe możliwości jej interpretacji, mimo że 
w literaturze światowej poświęcono w ostatnim okresie Obronie mimów wiele 
uwagi53. Chorycjusz, o którym Focjusz pisze jako o „gorącym zwolenniku praw-
dziwej wiary” i „wyznawcy prawdziwej wiary”54, nie broni w gruncie rzeczy 
mimu jako takiego, lecz aktora mimicznego, który jako człowiek stworzony na 
obraz Boga (Rdz 1,27) jest powołany do rzeczy wielkich, a największą z nich jest 
świętość.

Chcąc zaś z właściwej perspektywy określić znaczenie i rolę Obrony mimów, 
należy przede wszystkim zwięźle zarysować samo pojęcie, które jest przedmio-
tem jego wystąpienia, czyli „mim”. Diomedes Grammaticus, gramatyk rzymski 
z drugiej połowy IV w. n.e., w dziele Ars grammatica podaje, powołując się na 
wcześniejszych autorów greckich, definicję mimu: według niej mim jest na-
śladownictwem życia, które mieści w sobie zarówno to co godziwe, jak i to co 
przeczy wszelkiej przyzwoitości (μῖμός ἐστιν μίμησις βίου τά τε συγκεχωρημένα 
καὶ ἀσυγχώρητα περιέχων)55. H. Reich wskazał, że sformułowanie to zaczerpnął 
Diomedes od Teofrasta (ok. 371–ok. 287 p.n.e.), ucznia Arystotelesa (384–322 
p.n.e.). Jednak ujęcie jakiegoś zjawiska kulturowego w ramy definicji wskazuje, 
że istniało ono o wiele wcześniej, a jego uważna obserwacja umożliwiła z czasem 
definicyjne ujęcie istoty problemu. Podobnie było w przypadku mimu, którego 
pierwsze uchwytne w historii literatury ślady pojawiają się w V w. p.n.e., a to su-

52 Za zasugerowanie mi tej ostatniej tezy dziękuję prof. Markowi Wilczyńskiemu, kierowni-
kowi Katedry Historii Starożytnej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie. 

53 Por. J. J. Tierney, Ancient Dramatic Theory and Its Survival in the „Apologia mimorum” 
of Choricius of Gaza, „Hellenika”, 9 (1958), nr 3, s. 259–274; l. R. Cresci, Imitatio e realia nella 
polemica di Corcio sul mimo (Or. 32 Förster-Richtsteig), „Koinonia”, 10 (1986), s. 49–66; M. Mor-
fakidis, Reflexiones acerca de la „Defensa de los mimos” de Jorikios, [w:] Studia graecolatina 
Carmen Sanmillán in memoriam dicata, quae ediderunt J. G. González et A. Pociña Pérez, Granada 
1988, s. 309–318; U. Albini, Il mimo a Gaza tra il V e il VI sec. d.C, passim; B. Schouler, Un ultime 
hommage à Dionysos, [w:] D’un ‘genre’ à l’autre, études réunies par M.-H. Garelli-François et 
P. Sauzeau avec la participation de M.-P. Noël, Montpellier 2002 (Cahiers G.I.T.A., 14), s. 249–280; 
V. Malineau, L’apport de l’Apologie des mimes de Chorikios de Gaza à la connaissance du théâtre 
du VIe siècle, [w:] Gaza dans l’Antiquité Tardive, s. 149–170; R. Webb, The Protean Performer: 
Mimesis and Identity in Late Antique Discussions of the Theater, w: Performing Ecstasies: Music, 
Dance, and Ritual in the Mediterranean, ed. by l. Del Giudice and N. van Deusen, Ottawa 2005 
(Musicological Studies, 62/7), s. 3–11; eadem, Logiques du mime dans l’Antiquité Tardive, „Pallas”, 
71 (2006), s. 127–138; eadem, Rhetorical and Theatrical Fictions in the Works of Chorikios of Gaza, 
s. 118–123; A. W. White, Mime and the Secular Sphere: Notes on Choricius’ «Apologia Mimorum», 
[w:] Studia Patristica, t. 60, leuven 2013, s. 47–60. Por. przyp. 22–29.

54 Focjusz, Biblioteka, t. 2, s. 17.
55 Diomedes, Ars grammatica, [w:] Grammatici latini, ex recensione H. Keilii, vol. 1, lipsiae 

1857, s. 491, 15–16 (ks. III, rozdz.: De poematibus).  
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geruje, że mim jako taki powstał znacznie wcześniej56. Jest on najprawdopodob-
niej o wiele starszy od komedii i od swych prapoczątków nosił znamię demona 
płodności – phallus57. Merytorycznie jednak, zdaniem cytowanego już H. Reicha, 
istota mimu sprowadza się do tego, iż był on początkiem realistycznej sztuki sce-
nicznej58. Jednakże ów głęboki rys fallizmu stanowił dla mimu bardzo silne, choć 
początkowo być może niedostrzegane zagrożenie, polegające na tym, że fallizm 
mógł łatwo prowadzić od „zdrowego” realizmu do, jak to już wyżej podkreślono, 
niskiego prostactwa i obscenizmu. Taką właśnie formę przybrał mim w czasach 
rzymskich i bizantyńskich, co szczególnie jaskrawo przedstawił na przykładzie 
Teodory Prokopiusz z Cezarei (por. przyp. 50). Początkowo jednak mim był pio-
nierem realizmu w opozycji do idealizmu, który to idealizm dostrzega H. Reich 
zarówno w komedii, jak i w tragedii59. One to, stosując maski, peruki i wspaniałe 
szaty, już samą swą zewnętrzną oprawą odbiegały od realizmu, podczas gdy mim 
ukazywał życie i ludzi w zwykłych, codziennych strojach. Realizm mimu szedł 
tak daleko, że role kobiece były obsadzane przez kobiety. Jednak ważniejsza od 
zewnętrznej oprawy była treść, jaką w sobie niosły te antagonistyczne dziedziny 
sztuki scenicznej. Komedia i tragedia wysuwały bowiem na pierwszy plan zawsze 
typy ludzi szlachetnych (ἐσθλοί), natomiast mim jako realistyczna forma sztuki 
był raczej skłonny dawać pierwszeństwo złym (κακοί). Realizm mimiczny, po-
zostający w cieniu szlachetnego idealizmu tragedii i komedii w V i IV w. p.n.e., 
w epoce Filipa Macedońskiego (382–336, król Macedonii od 357 p.n.e.) zaczął 
odnosić nad nimi zwycięstwo, by w III w. p.n.e. stanąć na wielkiej scenie obok 
Eurypidesa (ok. 480–406 p.n.e.) i Menandra (341–291 p.n.e.)60. W Rzymie mim, 
choć znany już w III w. p.n.e., zadomowił się na dobre w czasach Sulli (138–78 
p.n.e.) i odtąd zaczął też silnie oddziaływać na cały łaciński Zachód61. Mim za-
adoptował dla swych potrzeb wszystkie idealne typy mitycznych homeryckich 
bogów i bohaterów, stawiając ich na jednej płaszczyźnie z typami prostackimi 
i wulgarnymi. Uzbroił ich przy tym w phallus i w tej błazeńskiej formie prezento-
wał widzom62. Jednocześnie oddalał się coraz bardziej od pierwotnego, „zdrowe-
go” realizmu. Nie należy się zatem dziwić, że gdy na arenie dziejów pojawiło się 
chrześcijaństwo, mimowie również Chrystusa, podobnie jak wcześniej bogów ho-
meryckich, kreowali na bohatera swych fars. Później zaś zaczęli parodiować inne 
elementy chrystianizmu (por. przyp. 47). Wywołało to zdecydowany protest Oj-
ców Kościoła (por. przyp. 48). Antagonizm ten przybrał na sile po roku 313 n.e., 

56 Por. H. Reich, Der Mimus. Ein litterar-entwicklungsgeschichte Versuch, 1. Bd., 1. Teil, s. 12.
57 Por. ibid., s. 17.
58 Ibid., s. 20, 30.
59 Ibid., s. 27.
60 Por. ibid., s. 28–29.
61 Por. ibid., s. 13.
62 Por. ibid., s. 29.
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kiedy Kościół zyskał poparcie władzy cesarskiej. Wówczas to mim, który wcze-
śniej wyparł ze sceny komedię i tragedię, stał się niejako azylem dla wszystkiego 
co przede wszystkim ze względu na swą nieobyczajność było w ówczesnej kul-
turze prześladowane, a co z drugiej strony, jako zakodowane głęboko w ludzkiej 
naturze, miało cechy niezniszczalności i nieśmiertelności. W tym sensie można 
widzieć w mimach ostatnich kapłanów kultury helleńskiej63. Zatem w pierwszej 
połowie lat dwudziestych VI w., czyli w czasie gdy Chorycjusz z Gazy redago-
wał swą Obronę mimów, panowała oficjalnie atmosfera powszechnego potępie-
nia tego widowiska scenicznego. Z drugiej jednak strony, głośny związek niemal 
pewnego kandydata do cesarskiej purpury, Justyniana, z byłą mimą, Teodorą, 
musiał wprowadzić pewien dysonans pomiędzy oficjalne lokowanie mimu poza 
nawiasem ówczesnej kultury a realizmem życia codziennego, w którym właśnie 
aktor mimiczny dostąpił niewyobrażalnego wręcz zaszczytu. Ta ironia losu czy 
też swoisty palec Boży skłaniały zapewne wielu do refleksji. Za jedną z takich 
prób zrozumienia owego fenomenu może być uważana mowa gazejskiego retora. 
Stąd nie należy sądzić, że, jak chciał T. Sinko, mowa ta „brzmi […] dość osobli-
wie w ustach chrześcijanina”64.

Mowa Chorycjusza składa się z dwóch części: wstępu (θεωρία)65 i właściwej 
mowy (λόγος)66. Autor, jak już wcześniej podkreślono, traktuje swe wystąpienie 
jako obronę mimów – συνηγορία μίμων (por. przyp. 36–38). Czyni to ze względu 
na oszczercze oskarżenie (διαβολή), które od dawne, jak podkreśla gazejski retor, 
jest wysuwane wobec aktorów mimicznych67. Pojęcie διαβολή przywodziło słu-
chaczom niemal automatycznie skojarzenie z terminem διάβολος. Było to zatem 
bardzo mocne określenie, wychodzące daleko poza retoryczną swadę. Oskarżano 
zaś generalnie mimów o amoralność, a ściślej o krzywoprzysięstwo i wiarołom-
stwo (ἐπιορκία)68 oraz nierząd (πορνεία)69, w tym przede wszystkim o cudzołó-

63 Por. ibid., s. 107.
64 T. Sinko, Literatura grecka, t. 3, cz. 2, s. 295. Por. idem, Zarys historii literatury greckiej, 

t. 2, s. 816.
65 Choricius Gazaeus, Apologia mimorum. Prologus, 1–4. Förster-Richtsteig, s. 344, 1–345, 3.
66 Idem, Apologia mimorum. Oratio, 1–158. Förster-Richtsteig, s. 345, 4–389, 21,
67 Choricius Gazaeus, Apologia mimorum. Prologus, 1. Förster-Richtsteig, s. 344, 5–6; idem, 

Apologia mimorum. Oratio, 3. Förster-Richtsteig, s. 345, 19. Por. ibid., 22. Förster-Richtsteig, 
s. 349, 17; ibid., 28. Förster-Richtsteig, s. 350, 25; ibid., 145. Förster-Richtsteig, s. 378, 8; ibid., 
147. Förster-Richtsteig, s. 378, 14. 

68 Por. ibid., 18. Förster-Richtsteig, s. 348, 16; ibid., 20. Förster-Richtsteig, s. 349, 6; ibid., 22, 
Förster-Richtsteig, s. 349, 12; ibid., 23, Förster-Richtsteig, s. 349, 20; ibid., 24. Förster-Richtsteig, 
s. 350,1.2; ibid., 25. Förster-Richtsteig, s. 350, 8; ibid., 26. Förster-Richtsteig, s. 350, 11.16; ibid., 
27. Förster-Richtsteig, s. 350, 22; ibid., 98. Förster-Richtsteig, s. 366, 16; ibid., 99. Förster-Richt-
steig, s. 366, 20–21.24. W sumie 13 razy.

69 Por. ibid., 75, Förster-Richtsteig, s. 361, 9–10; ibid., 80, Förster-Richtsteig, s. 361, 26; ibid., 
86. Förster-Richtsteig, s. 363, 14; ibid., 111. Förster-Richtsteig, s. 369, 24.      
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stwo (μοιχεία)70, czyli wykroczenia uważane przez chrześcijaństwo za najcięższe 
grzechy, które szczególnie boleśnie uderzały w małżeństwo. Dodatkowo zaś wy-
pominano im lenistwo71, pijaństwo72, obżarstwo73, śpiewanie sprośnych kupletów 
(αἴσχιστα μέλη)74 oraz golenie głowy (κουρά)75 i wzajemne policzkowanie się czy 
wręcz bijatyki na scenie (ῥαπίζομαι)76. Te ostatnie zarzuty mają jednak dla toku 
mowy obrończej Chorycjusza marginalne znaczenie. Mówca nie wymienia też 
explicite wspomnianych oszczerców mimów. Nazywa ich ludźmi działającymi na 
wzór sykofantów (συκοφαντουμένοι ἄνθρωποι)77, podkreślając dodatkowo atty-
cyzm swej oracji przez aluzję do tego pochodzącego z epoki klasycznej pojęcia 
sądowego „oszczercy”78. W ten sposób zwrot ten koresponduje z innym attycy-
zmem sądowym, a mianowicie ze wspomnianym już wyżej pojęciem συνηγορία 
(por. przyp. 36–40), czyli „mowa obrończa”. 

Generalnie więc jest to mowa mająca uwolnić mimów od najcięższego ka-
libru oszczerstw. Aby sprostać temu zadaniu, mówca wprowadził na jej wstępie 
ważną dystynkcję, rozdzielił mianowicie jednoznacznie dwie kategorie ludzi 
uprawiających mim: dobrych aktorów mimicznych oraz tych, których, jak pod-
kreślił, nawiązując do klasycznej tradycji scenicznej, „stawia się w ostatnim sze-
regu chóru”79. I choć tych ostatnich nie brakuje80, to jednak tylko ci pierwsi stają 

70 Por. ibid., 28. Förster-Richtsteig, s. 351, 4; ibid., 29. Förster-Richtsteig, s. 351,6; ibid., 30. 
Förster-Richtsteig, s. 351,12.14; ibid., 33. Förster-Richtsteig, s. 352, 6, 8–9; ibid., 35. Förster-Richt-
steig, s. 352, 16.18; ibid., 36. Förster-Richtsteig, s. 352, 19 i s. 353,2; ibid., 37. Förster-Richtsteig, 
s. 353, 2; ibid., 39. Förster-Richtsteig, s. 353, 10; ibid., 54. Förster-Richtsteig, s. 356, 17, 22; ibid., 
55. Förster-Richtsteig, s. 356, 25; ibid., 70. Förster-Richtsteig, s. 360, 10; ibid., 71. Förster-Richt-
steig, s. 360, 13, 15; ibid., 72. Förster-Richtsteig, s. 360, 19; ibid., 74. Förster-Richtsteig, s. 361, 4; 
ibid., 75. Förster-Richtsteig, s. 361, 8. W sumie 21 razy.

71 Ibid., 123. Förster-Richtsteig, s. 372, 10.
72 Por. ibid., 123. Förster-Richtsteig, s. 372, 16; ibid., 124. Förster-Richtsteig, s. 372, 19; ibid., 

129. Förster-Richtsteig, s. 373, 28 i s. 374, 4.
73 Por. ibid., 129. Förster-Richtsteig, s. 373, 28 i s. 374, 4.
74 Por. ibid., 134. Förster-Richtsteig, s. 375, 8; ibid., 136. Förster-Richtsteig, s. 376, 4–5.
75 Por. ibid., 146. Förster-Richtsteig, s. 378, 9; ibid., 148. Förster-Richtsteig, s. 378,19.
76 Por. ibid., 146. Förster-Richtsteig, s. 378, 10.13; ibid., 150. Förster-Richtsteig, s. 378, 24. 
77 Ibid., 4. Förster-Richtsteig, s. 345, 22.
78 Por. J. O. lofberg, Sycophancy in Athens, Chicago 1917; R. Osborne, Vexatious Litigation 

in Classical Athens: Sykophancy and the Sykophant, [w:] Nomos: Essays in Athenian Law, Politics 
and Society, ed. by P. Cartledge, P. C. Millett & S. Todd, Cambridge 1990, s. 83–102; D. Harvey, 
The Sykophant and Sykophancy: Vexatious Redefinition?, [w:] Nomos, s. 103–121; M. R. Christ, 
Ostracism, Sycophancy, and Deception of the Demos: [Arist.] Ath.Pol. 43.5, „Classical Quarterly”, 
NS, 42 (1992), nr 2, s. 336–346; C. K. Doganis, La sycophantie dans la démocratie athénienne 
d’après les comedies d’Aristophane, „Journal des Savants” 2001, vol. 2, nr 2, s. 225–248; eadem, 
Aux origines de la corruption. Démocratie et délation en Grèce ancienne, Paris 2007 (Fondements 
de la Politique), s. 37–63, 102–123.

79 Choricius Gazaeus, Apologia mimorum. Oratio, 7. Förster-Richtsteig, s. 346, 18–20.
80 Ibid., 19. Förster-Richtsteig, s. 348, 18–19; ibid., 19. Förster-Richtsteig, s. 349,1–2; ibid., 
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się powszechnie znani i dzięki talentowi zdobywają majątek81. Są też przyjmowa-
ni w najznakomitszych domach82, a także mile widziani w πόλις βασιλεύουσα83, 
czyli w Konstantynopolu, które to miasto wzywa do siebie, czy wręcz wabi, słyn-
nych mimów84. W Brumalia85 zaś sam cesarz (βασιλεύς) jest widzem ich spekta-
kli86. Stąd odbywają się one przez siedem dni w cesarskim pałacu, w obecności 
władcy i całego dworu, a ów festiwal mimu kończy się rozdaniem przez cesarza 
nagród dla najlepszych aktorów87. Takie uhonorowanie mimu nie miałoby zaś 
miejsca, gdyby spektakle te uważano w Cesarstwie, które, co podkreślił Chory-
cjusz, jako piąte i ostatnie z biblijnych imperiów (Dn 2,31–45; 7,1–28)88 jest naj-
lepsze i największe ze wszystkich (ἀρίστη δὲ καὶ μεγίστη πασῶν), za moralnie 
złe89, ponieważ nie pozwoliłyby na to rzymskie prawa i obyczaje90. Znamienny 
jest tutaj szczególnie przymiotnik ἀρίστη, wskazujący na etyczno-moralny aspekt 
wielkości ostatniego z imperiów wspomnianych w księdze proroka Daniela. Ten 
arystokratyzm etyczno-moralny jest istotą Bożego wybraństwa owego piątego 
królestwa. Za nim zaś idzie tak samo rozumiany arystokratyzm jego władców, 
którzy także noszą stygmat wybraństwa. Motyw swoistego wywyższenia aktorów 
mimicznych w Konstantynopolu nie jest zatem w mowie Chorycjusza przypad-
kowy. Retor czyni tutaj jednoznaczną aluzję do konkretnej sytuacji: do związku 
Justyniana z Teodorą. Ich Cesarstwo, przedstawione w kontekście idei biblijnego 
następstwa imperiów, jest pokazane jako wybrane przez Boga. W konsekwencji 
i jego władców należy uważać za Bożych pomazańców91. W ten sposób Justynian, 

21. Förster-Richtsteig, s. 349, 10–11; ibid., 27. Förster-Richtsteig, s. 350, 20–24; ibid., 100. Förster-
Richtsteig, s. 367, 3–4.

81 Ibid., 8. Förster-Richtsteig, s. 346, 22–25.
82 Ibid., 53. Förster-Richtsteig, s. 356, 8–10. 
83 Ibid., 56. Förster-Richtsteig, s. 357, 10.
84 Ibid., 57. Förster-Richtsteig, s. 357, 11–13.
85 Por. Duae Choricii in Brumalia Justiniani et de Lydis orationes, primum editae a R. Foer-

stero, Vratislaviae 1891. Por. też I. R. Crawford, De Bruma et Brumalibus festis, „Byzantinische 
Zeitschrift”, 23 (1919), s. 365–396.

86 Choricius Gazaeus, Apologia mimorum. Oratio, 58. Förster-Richtsteig, s. 357, 18–23.
87 Ibid., 59. Förster-Richtsteig, s. 357, 23–358, 2.
88 Na temat idei następstwa imperiów por. P. Kochanek, Die Vorstellung vom Norden und der 

Eurozentrismus. Eine Auswertung der patristischen und mittelalterlichen Literatur, Mainz 2004 
(Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz. Abteilung für Abendländische 
Religionsgeschichte, 205), s. 92–94; idem, Periodyzacja dziejów ludzkości Epifaniusza z Salaminy, 
[w:] Byzantina Europaea, Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Waldemarowi Ceranowi, 
red. M. Kokoszko, M. J. leszka, Łódź 2007 (Byzantina lodziensia, 11), s. 237–240.

89 Choricius Gazaeus, Apologia mimorum. Oratio, 69. Förster-Richtsteig, s. 360, 4–7.
90 Ibid., 70–71. Förster-Richtsteig, s. 360, 7–17.
91 W literaturze polskiej ważny artykuł na temat początków kształtowania się ideologii wła-

dzy cesarskiej po tzw. edykcie mediolańskim wyszedł spod pióra Waldemara Cerana (7.09.1936–
20.06.2009): Cesarz w politycznej teologii Euzebiusza z Cezarei i nauczaniu Jana Chryzostoma, 
„Acta Universitatis lodziensis. Folia Historica”, 44 (1992), s. 13–27.
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chłopski syn, i Teodora, była aktorka mimiczna, są wybrańcami. Choć ludzie wi-
dzą w nich osoby nisko urodzone, to w kontekście biblijnej idei wybraństwa są 
one godne najwyższych zaszczytów, ponieważ stali się arystokratami w sensie 
etyczno-moralnym z woli Boga. Mają zatem legitymację do przewodzenia elicie 
wybranego Cesarstwa. Teodora wchodzi w ten sposób w rolę Marii Magdaleny. 
Motyw ten jest dla zrozumienia istoty tej mowy bardzo ważny. Aluzja do osoby 
cesarza pojawia się raz jeszcze w określeniu Cezarei Nadmorskiej (łac. Caesarea 
Maritima) mianem ἡ Καίσαρος πόλις92. Przy tej okazji retor wychwala wystawia-
ne tam widowiska mimiczne93. W ten sposób całość wywodów Chorycjusza ma 
zostać w świadomości słuchaczy silnie osadzona w kontekście związków cesarza 
z mimem czy, innymi słowy, w kontekście związku Justyniana z Teodorą.

Niejako kontynuacją tego wywodu jest nawiązanie do zdarzeń, które miały 
miejsce w historii Grecji i Macedonii, a zatem w historii terytoriów sąsiadują-
cych z Nowym Rzymem. Chorycjusz przywołał w tym kontekście wspomnianą 
już wyżej postać Filipa Macedońskiego. Retor odnosi się explicite do jego osoby 
aż 13 razy94, przedstawiając go jako miłośnika widowisk mimicznych. W ten spo-
sób Chorycjusz tworzy swego rodzaju chronologiczny pomost pomiędzy Filipem 
a Justynianem, liczący ponad 850 lat. Pokazuje on swoisty związek mimu z wła-
dzą monarszą, która go proteguje i propaguje. 

Chcąc zaś jeszcze dobitniej wskazać, jak mocno dawna elita społeczna do-
ceniała mim, odwołał się Chorycjusz do przykładu Platona (427–347 p.n.e.), któ-
ry miał być wręcz wielbicielem mimu oraz tym, który sprowadził to widowisko 
z Sycylii do Aten95. Wielbicielami mimu są też, zdaniem Chorycjusza, retorzy, 
a zatem ówcześni nauczyciele akademiccy96, i tę samą postawę deklaruje również 
autor Obrony mimów97.

Trzecim niejako punktem odniesienia jest społeczeństwo samej Gazy, gdzie 
w miejskim teatrze oklaskują widowiska mimiczne mężczyźni oraz ich żony 
i córki, i to nie tylko te należące do pospólstwa (ὄχλος), lecz także reprezentantki 
warstwy średniej (αἱ ἐν μέσῳ τετάγμεναι), a nawet liczne kobiety wyróżniają-
ce się szlachetnym urodzeniem i bogactwem (πόλλαι  εὐγενείας τε καὶ πλούτου 

92 Ibid., 95. Förster-Richtsteig, s. 365, 17–18.
93 Ibid.. Förster-Richtsteig, s. 365, 21–366, 2.
94 Ibid., 44. Förster-Richtsteig, s. 354, 7; ibid., 45. Förster-Richtsteig, s. 354, 11–12; ibid., 47. 

Förster-Richtsteig, s. 354, 22; ibid., 48. Förster-Richtsteig, s. 354, 25; ibid., 60. Förster-Richtsteig, 
s. 358, 3; ibid., 61. Förster-Richtsteig, s. 358, 10; ibid., 62. Förster-Richtsteig, s. 358, 19, 20; ibid., 
65. Förster-Richtsteig, s. 359, 6; ibid., 66. Förster-Richtsteig, s. 359, 14; ibid., 67. Förster-Richtsteig, 
s. 359, 19, 23; ibid., 68. Förster-Richtsteig, s. 360, 1.

95 Ibid., 14. Förster-Richtsteig, s. 347, 22–348, 2. Por. ibid., 16. Förster-Richtsteig, s. 348, 7; 
ibid., 17. Förster-Richtsteig, s. 348, 12. 

96 Por. ibid., 95. Förster-Richtsteig, s. 365, 26–366, 2.
97 Ibid., 1. Förster-Richtsteig, s. 345, 5–10, ibid., 62. Förster-Richtsteig, s. 358, 15–16.
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φέρουσαι τὰ πρῶτα)98. W tym samym kontekście wspomina Chorycjusz o rze-
mieślnikach (χειροτέχναι)99. Jednak najczęściej określa uczestników spektakli mi-
micznym mianem ludu (δῆμος)100. linia argumentacji jest zatem jasna: mim jest 
widowiskiem powszechnie aprobowanym w społeczeństwie jako takim. Hołdują 
mu zarówno elity rządzące, jak i intelektualne oraz mieszczanie bez względu na 
swe pochodzenie i cenzus majątkowy.

Dzieje się zaś tak dlatego, że mimowie krzewią wśród widzów towarzyską 
ogładę i elegancję w sposobie bycia101, ponieważ wyszukanym słowem i gestem 
są w stanie naśladować wszystko102. Naśladownictwo zaś, czyli μίμησις103, które 
to pojęcie dało nazwę aktorom mimom, jest integralnym elementem praktycznie 
wszystkich sztuk i rzemiosł (τέχναι), choćby takich, jak retoryka, poezja, taniec, 
rzeźba czy malarstwo104. Nie jest to zatem rodzaj sztucznego wytworu czyjejś 
wyobraźni, lecz integralny element ludzkiej działalności (chciałoby się wręcz po-
wiedzieć życia). Aktor mimiczny przenosi to na scenę, naśladując: pana, sługi, 
kramarzy, kiełbaśników, kucharzy, gospodarzy domu, biesiadników, handlarzy, 
sepleniące dziecko, zakochanego młodzieńca, człowieka porywczego oraz kogoś, 
kto go uspokaja105. Ten swoisty katalog należy rozszerzyć o elementy, które sta-
nowią jednocześnie podstawowy punkt oskarżenia mimów, czyli przedstawianie 
na scenie krzywoprzysięstwa i wiarołomstwa (por. przyp. 68) oraz cudzołóstwa 
(por. przyp. 70). Chorycjusz skoncentrował swą apologię właśnie na odparciu 
tych ostatnich zarzutów, odwołując się zasadniczo do analizy istoty trzech pojęć: 
naśladownictwa (μίμησις)106, śmiechu (γέλως) oraz natury (φύσις).

W pierwszym przypadku retor wprowadził kategoryczne rozróżnienie pomię-
dzy „faktami dokonanymi” (ἔργα) a ich naśladownictwem (μίμησις) na scenie. 

98 Ibid., 51. Förster-Richtsteig, s. 355, 12–17.
99 Ibid., 128. Förster-Richtsteig, s. 373, 25. Por. ibid., 123. Förster-Richtsteig, s. 372, 9–15; 

ibid., 126. Förster-Richtsteig, s. 373, 4–5, 13–14.
100 Ibid., 5. Förster-Richtsteig, s. 346, 9, 10, 12. Por. ibid., 103. Förster-Richtsteig, s. 368, 7; 

ibid., 118. Förster-Richtsteig, s. 371, 14, 18. 
101 Idem, Apologia mimorum. Prologus, 4. Förster-Richtsteig, s. 344, 15–16. Por. idem, Apo-

logia mimorum. Oratio, 66. Förster-Richtsteig, s. 359, 18; ibid., 68. Förster-Richtsteig, s. 359, 19.
102 Ibid., 1. Förster-Richtsteig, s. 345, 6–7.
103 Pojęcie to w różnych formach (μιμέομαι, μίμησις, μῖμος) pojawia się w tekście mowy 

bodajże 92 razy.
104 Choricius Gazaeus, Apologia mimorum. Oratio, 13. Förster-Richtsteig, s. 347, 14–19.
105 Ibid., 110. Förster-Richtsteig, s. 369, 19–23.
106 W polskiej literaturze przedmiotu najwięcej miejsca rozważaniom nad istotą pojęcia mi-

mesis poświęcił bodajże prof. Henryk Podbielski (KUl), por. H. Podbielski, Znaczenie i funkcja 
mimesis w „Poetyce” Arystoteles, „Roczniki Humanistyczne”, 29 (1981), z. 3, s. 33–44; idem, Po-
jęcie mimesis w ujęciu Platona i Arystotelesa, [w:] Sztuka: mimesis czy kreacja?, referaty XXXIV 
Tygodnia Filozoficznego, lublin 1992, s. 7–22; idem, Pre-platonic Concept of Mimesis. An Attempt 
at Defining, „Eos”, 89 (2002), s. 31–53; idem, Mimesis, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, 
t. 7, lublin 2006, s. 255–259; idem, Mimesis, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 12, lublin 2008, szp. 
1152–1154.
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Mim, naśladując tzw. życie codzienne107, gra siłą rzeczy zarówno szlachetne cha-
raktery, jak i postacie zdolne do wszelkiej podłości108. Nie należy go za to kryty-
kować, lecz trzeba potępiać tych, którzy faktycznie dopuszczają się nieprawości, 
dając w ten sposób asumpt do naśladowania ich postępowania109. W konsekwencji 
mim, nazywając moralne zło (τὸ φαῦλον) po imieniu, pośrednio eksponuje to co 
szlachetne (τὸ σεμνόν)110. Jednak spektakle mimiczne pełnią funkcję katarktyczną 
nie tylko w życiu społecznym, lecz także i politycznym. Piętnując bowiem  ne-
gatywne zachowania rządzących, doprowadzają nieraz, jak pisze Chorycjusz, do 
ich opamiętania111. Dzieje się tak dlatego, że mimom przysługuje wolność słowa 
(παρρησία), z którą liczy się władza (δυναστεία), i dzięki temu mimowie mogą 
wykpiwać bez obaw to, czego nawet przyjaciele rządzących boją się im powie-
dzieć112. W konsekwencji napiętnowani przez mimów politycy albo zaprzestawali 
niegodziwości, albo oddawali się jej rzadziej, albo też starali się maskować to, 
czego dawniej dopuszczali się bez skrępowania113. Podkreślenie oddolnego wpły-
wu na rządzących jest zarazem wskazaniem na pewien znamienny element ów-
czesnej kultury społeczno-politycznej, a mianowicie na rodzaj przywódców ulicy, 
którymi mogli w pewnych sytuacjach stać się mimowie. W ten sposób Chorycjusz 
przemyca do swej mowy klasyczne ateńskie pojęcie demagoga jako tego, który 
prowadzi lud. To wyjaśnia w pewnej mierze sens nazwania oskarżycieli mimów 
sykofantami. Opozycja demagog–sykofant jest w kontekście wygłaszanej przez 
Chorycjusza Συνηγορία μίμων kolejnym mocnym attycyzmem jurydycznym, któ-
ry odsyła do klasycznej formy demokracji ateńskiej. Odchodząc nieco od właści-
wego toku wywodów, można powiedzieć, że chorycjański aktor mimiczny został 
przedstawiony jako ogniwo pośrednie pomiędzy klasycznym demagogiem a póź-
niejszym nadwornym błaznem (o rysach matejkowskiego Stańczyka). Argumenty 
te osłabiają zarzut amoralności mimów. Aby go skutecznie odeprzeć, Chorycjusz 
odwołał się dodatkowo do faktu, iż większość mimów posiada żony i dzieci zgod-
nie z obowiązującymi prawami (νόμοι)114, co dowodzi, że mim nie deprawuje 
swych adeptów115. Ponadto zaś, jak dowodzi retor, jeśli potępia się naśladowa-
nie amoralności na scenie teatru mimów, to powinno się potępić także niektóre 
dzieła tragików oraz retorów, które ci ostatni napisali dla ἀρίστοις116, a zatem dla 
moralnie najlepszych, co przywodzi na myśl wyżej cytowane określenie Cesar-

107 Choricius Gazaeus, Apologia mimorum. Oratio, 89. Förster-Richtsteig, s. 364, 10–12.
108 Ibid., 88. Förster-Richtsteig, s. 364, 4–6.
109 Ibid., 90. Förster-Richtsteig, s. 364, 18–19.
110 Ibid., 33. Förster-Richtsteig, s. 352, 10–11. Por. Plato, Protagoras, XV. 325D.
111 Choricius Gazaeus, Apologia mimorum. Oratio, 119. Förster-Richtsteig, s. 371, 20–22.
112 Ibid., 120. Förster-Richtsteig, s. 371, 22–26.
113 Ibid., 121. Förster-Richtsteig, s. 372, 1–3.
114 Ibid., 54. Förster-Richtsteig, s. 356, 14–16.
115 Ibid., 82. Förster-Richtsteig, s. 362, 12.
116 Ibid., 23. Förster-Richtsteig, s. 349, 22–24.
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stwa Bizantyńskiego mianem ἀρίστη (βασιλεία) (por. przyp. 89). Odwołanie do 
arystokracji siłą rzeczy przywołuje schemat hierarchii społecznej. Jednocześnie 
retor podkreśla, że amoralność dotyka wszystkich bez względu na miejsce, jakie 
zajmują w powyższej hierarchii. Z drugiej strony, co zaznacza mówca, nie jest 
to powód, aby z edukacji szkolnej wyrzucić retorykę117. Tymczasem to właśnie 
w szkołach retoryki (m.in. w Gazie) każe się dorastającym chłopcom w ramach 
ćwiczeń opisywać akty cudzołóstwa Heleny, Klitajmnestry, Pazyfae118, Tere-
usza czy Edypa119. Warto zauważyć, że wszystkie te mityczne postacie należały 
o grona ἄριστοι i w literaturze klasycznej poświęcono im wiele miejsce. Za wy-
liczeniem tych postaci idzie ironiczne stwierdzenie, że aktor tragiczny (τραῳδίας 
ὑποκριτής), choć gra często rolę okrutnika, np. syna mordującego matkę czy mat-
kę uśmiercającą własne dzieci, otrzymuje zawsze wyższą nagrodę, wyprzedzając 
mima120, a przecież jego role przynoszą więcej szkód moralnych niż spektakle 
mimów121. Podobnie cudzołożnikami byli bogowie Homera, spośród których 
retor wymienił explicite tylko Aresa122. Wymyka się zaś, zdaniem Chorycjusza, 
wszelkim kryteriom moralnym twórczość Archilocha (pierwsza połowa VII w. 
p.n.e.)123. Tymczasem wszystko to jest zarówno w programie kształcenia retorycz-
nego, jak i wystawiane na scenie. W ten sposób Chorycjusz stara się podważyć 
swego rodzaju elitaryzm i dostojeństwo tragedii, zestawiając ją z mimem i do-
wodząc za pomocą sofistycznej argumentacji moralnej wyższości tego ostatniego  
widowiska. 

Kolejnym słowem kluczem w wywodach gazejskiego retora jest słowo 
„śmiech” (γέλως). Termin ten pojawia się w jego mowie 17 razy124. Jest on przed-
stawiany jako podstawowy atut widowiska mimicznego. To tam ludzie z różnych 
warstw społecznych znajdują relaks i radość. śmiech pełni również funkcję te-
rapeutyczną, niosąc ulgę w cierpieniu125. Został on doceniony nawet w słynącej 
z surowych obyczajów Sparcie, gdzie znany prawodawca likurg (IX/VIII w. 
p.n.e.) miał wznieść posąg śmiechu (Γέλωτος ἄγαλμα), który można by nazwać 
„Statuą Radości”126. To wyeksponowanie śmiechu Chorycjusz uzasadnia tym, że 

117 Ibid., 25. Förster-Richtsteig, s. 350, 5–7.
118 Ibid., 36. Förster-Richtsteig, s. 352, 19–353, 2.
119 Ibid., 37. Förster-Richtsteig, s. 353, 3–6. Por. ibid., 40. Förster-Richtsteig, s. 353, 12–15.
120 Ibid., 141. Förster-Richtsteig, s. 377, 1–4.
121 Ibid., 142. Förster-Richtsteig, s. 377, 4–6.
122 Ibid., 39. Förster-Richtsteig, s. 353, 9–12.
123 Ibid., 38. Förster-Richtsteig, s. 353, 6–8.
124 Ibid., 25. Förster-Richtsteig, s. 350, 7; ibid., 30. Förster-Richtsteig, s. 351, 17; ibid., 31. 

Förster-Richtsteig, s. 351, 19; ibid., 32. Förster-Richtsteig, s. 352, 2, 5; ibid., 60. Förster-Richtsteig, 
s. 358, 4, 5, 7, 8; ibid., 80. Förster-Richtsteig, s. 362, 1; ibid., 91. Förster-Richtsteig, s. 364, 22; ibid., 
92. Förster-Richtsteig, s. 365, 4; ibid., 93. Förster-Richtsteig, s. 365, 7, 8, 9; ibid., 102. Förster-
Richtsteig, s. 367, 21; ibid., 109. Förster-Richtsteig, s. 369, 14–15. 

125 Ibid., 102. Förster-Richtsteig, s. 367, 17–368, 2.
126 Ibid., 92. Förster-Richtsteig, s. 365, 4.
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γέλως jest jedną z dwóch cech, obok umiejętności mówienia (λόγος), która, z jed-
nej strony, czyni człowieka podobnym bóstwu, a z drugiej, odróżnia go od zwie-
rzęcia (ἡ ἄλγος φύσις)127. Przywołanie pojęcia λόγος w tym kontekście wywołuje 
niemal automatycznie serię skojarzeń, z których dwa wydają się szczególnie waż-
ne. Po pierwsze, to, że terminem tym określano także wygłaszane przez retorów 
mowy. Analizowana tutaj Obrona mimów nosi również tytuł Ὁ λόγος ὑπὲρ τῶν ἐν 
Διονύσου τὸν βίον εἰκονιζόντων. Zestawienie pojęcia λόγος z terminem γέλως su-
geruje zatem pewne pokrewieństwo między retorami i mimami, co też Chorycjusz 
eksponuje również w innym miejscu swej mowy (por. przyp. 115). Po drugie zaś, 
zestawienie pojęcia λόγος ze zwrotem ἡ ἄλγος φύσις przywodzi na myśl klasycz-
ną klasyfikację Arystotelesa, zgodnie z którą ludzie i zwierzęta należą do wspól-
nej kategorii bytów ożywionych (ζῷα)128, lecz człowieka od zwierzęcia odróżnia 
to, że jest on bytem ożywionym rozumnym (ζῷον λογικόν)129 i zdolnym do życia 
w strukturach miejskich (ζῷον πολιτικόν)130. Określenia te w epoce Chorycjusza 
były zapewne czystej wody komunałami, stąd aluzyjne odwołania retora do owe-
go szkolnego schematu podziału bytów. Z drugiej jednak strony, połączenie ro-
zumności ze śmiechem miało zapewne nobilitować mimów. Istniał jeszcze jeden 
motyw, dla którego retor starał się wyeksponować śmiech. Była nim intencja Cho-
rycjusza zbliżenia czy niemal utożsamienia spektaklu mimicznego z komedią131. 
W ten sposób po próbie podważenia elitaryzmu i dostojeństwa tragedii przyszła 
kolei na następny krok, mający niejako utrwalić w umysłach słuchaczy prze-
konanie o niepośledniej pozycji widowiska mimicznego w ówczesnej kulturze. 
Dodatkowym argumentem za tym miał być patronat Dionizosa132 nad mimem,  

127 Ibid., 93. Förster-Richtsteig, s. 365, 6–7.
128 Aristoteles, Historia animalium, I 1. 487 b 34–488 a 10; ibid., I 6. 490 b 16–19.31–33; ibid., 

I 15. 494 a 26–28; idem, De partibus animalium, IV 10. 689 b 10–12. Por. P. Kochanek, Naucza-
nie społeczne Bazylego Wielkiego. Zagadnienia wybrane, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”, 36 
(1989), z. 4, s. 121–122; idem, La fisiologia dell’„Esamerone” di San Basilio, Roma 1992, s. 253, 
przyp. 22; idem, Kosmo- i antropogeneza w pismach Bazylego Wielkiego, [w:] Chrześcijańskie 
dziedzictwo bizantyńsko-słowiańskie, VI Kongres Teologów Polskich, lublin, 12–14 IX 1989, red. 
A. Kubiś, M. Rusecki, lublin 1994, s. 321.

129 Aristoteles, Politica, II 2. 1253 a 9–10.
130 Ibid., II 2. 1253 a 1–4; idem, Historia animalium, I 1. 488 a 7–10; idem, Ethica Nicoma-

chea, I 5. 1097 b 8–11.
131 Rzeczownik komedia (κωμῳδία) i przymiotnik komiczny (κωμικός) występują w tekście 

mowy bodajże 10 razy: Choricius Gazaeus, Apologia mimorum. Oratio, 32. Förster-Richtsteig, 
s. 352, 1; ibid., 44. Förster-Richtsteig, s. 354, 5, 6; ibid., 48. Förster-Richtsteig, s. 355, 1; ibid., 49. 
Förster-Richtsteig, s. 355, 3; ibid., 83. Förster-Richtsteig, s. 362, 18, 22; ibid., 84. Förster-Richtsteig, 
s. 362, 26 i s. 363, 4; ibid., 145. Förster-Richtsteig, s. 377, 24. W tym kontekście pada również imię 
Arystofanesa (ok. 450-ok. 380 p.n.e.): ibid., 77. Förster-Richtsteig, s. 361, 15; ibid., 84. Förster-
Richtsteig, s. 363, 3. Obok niego zaś wspomniano Menandra (ok. 342–ok. 290 p.n.e.): ibid., 73. 
Förster-Richtsteig, s. 360, 21; ibid., 145. Förster-Richtsteig, s. 378, 4, 7. 

132 Jego imię pada 4 razy: ibid., 17. Förster-Richtsteig, s. 348, 13; ibid., 31. Förster-Richtsteig, 
s. 351, 18–19; ibid., 114. Förster-Richtsteig, s. 370, 22; ibid., 155. Förster-Richtsteig, s. 380, 1. Przy 
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którego przecież epoka klasyczna łączyła z tragedią i komedią133. Chorycjusz, od-
wołując się implicite do dawnej tradycji, w końcowej części mowy przedstawia 
Dionizosa jako tego, który, będąc patronem mimów, obdarzył ludzkość winną 
latoroślą (ἄμπελος) i drzewem figowym (συκῆ)134. W ten sposób Chorycjusz, 
z jednej strony, odwołał się do Dionizosa jako dawcy radości wyrażanej często 
śmiechem, z drugiej zaś, do rozpoczynającego mowę pojęcia sykofantów, którzy 
z obrońców attyckich fig stali się, jak na ironię, oskarżycielami tych, którym pa-
tronuje Dionizos – pan figowych drzew. 

Wreszcie ostatnie słowo klucz w wywodach Chorycjusza to natura (φύσις)135. 
Retor odwołuje się do niego, dowodząc, że mimowie nie są ludźmi złymi z natury 
(οἱ φύσει κακοί), którzy prowadzą innych do nieprawości karanych przez prawa 
(οἱ νόμοι)136. Ich spektakle bowiem nie są w stanie de facto opętać szlachetnej 
natury (γενναία φύσις)137. Owa stałość natury ma swe źródło w duszy (ψυχή)138. 
Dzięki temu również natura samych aktorów mimicznych, którzy naśladują rze-
czywistość, nie ulega deprawacji139. Chorycjusz położył szczególny nacisk na 
stałość natury140, powołując się przy tym na autorytet Pindara (ok. 522–ok. 440 
p.n.e.) i Eurypidesa141. Dzieje się zaś tak dlatego, że to co wrodzone jest trwa-
łe (πάγιον […] τὸ πεφυκός)142. Stąd też natura ludzka jest czymś niezmiennym 
(ἀμετάστατον […] ἡ φύσις)143. Akcent położony na stałość natury, który jest tutaj 
elementem argumentacji retorycznej, stanowi zarazem odwołanie do klasycznego 
sporu z zakresu teorii wychowania, którego przedmiotem było wskazanie źródeł 
decydujących o ukształtowaniu charakteru człowieka. Chodzi oczywiście o opo-

czym zakończenie mowy jest pomyślane jako peon na cześć tego bóstwa: ibid., 155–158. Förster-
Richtsteig, s. 380, 1–21.

133 Por. R. R. Chodkowski, Początki tragedii greckiej, [w:] Literatura Grecji starożytnej, t. 1: 
Epika – Liryka – Dramat, red. H. Podbielski, lublin 2005 (źródła i Monografie, 255), s. 631, 632–
633, 636. 

134 Choricius Gazaeus, Apologia mimorum. Oratio, 156. Förster-Richtsteig, s. 380, 8.
135 Termin ten występuje w mowie gazejskiego retora 17 razy: ibid., 2. Förster-Richtsteig, 

s. 345, 14; ibid., 28. Förster-Richtsteig, s. 351, 2; ibid., 31. Förster-Richtsteig, s. 351, 20; ibid., 43. 
Förster-Richtsteig, s. 354, 3; ibid., 81. Förster-Richtsteig, s. 362, 5; ibid., 95. Förster-Richtsteig, 
s. 365, 18; ibid., 104. Förster-Richtsteig, s. 368, 11; ibid., 111. Förster-Richtsteig, s. 370, 2, 3; ibid., 
131. Förster-Richtsteig, s. 374, 17; ibid., 135. Förster-Richtsteig, s. 375, 10, 13; ibid., 136. Förster-
Richtsteig, s. 375, 21; ibid., 138. Förster-Richtsteig, s. 376, 10; ibid., 139. Förster-Richtsteig, s. 376, 
16; ibid., 140. Förster-Richtsteig, s. 376, 23; ibid., 156. Förster-Richtsteig, s. 380, 8. 

136 Ibid., 28. Förster-Richtsteig, s. 351, 2–5.
137 Ibid., 72. Förster-Richtsteig, s. 360, 19–20.
138 Ibid., 77. Förster-Richtsteig, s. 361, 13–14.
139 Por. ibid., 81. Förster-Richtsteig, s. 362, 4–5; ibid., 82. Förster-Richtsteig, s. 362, 12.
140 Por. ibid., 131. Förster-Richtsteig, s. 374, 17; ibid., 134. Förster-Richtsteig, s. 375, 4–8.
141 Por. ibid., 135. Förster-Richtsteig, s. 375, 8–18; ibid., 136. Förster-Richtsteig, s. 375, 21–

376, 5.
142 Ibid., 138. Förster-Richtsteig, s. 376, 10.
143 Ibid., 140. Förster-Richtsteig, s. 376, 22–23.
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zycję między naturą (φύσις), czy też tym co wrodzone, a kulturą (θέσις), czyli tym 
co stanowione. Ponadto odwołanie się do natury jest zarazem odniesieniem się 
retora do tego, co jest wspólne wszystkim ludziom. W ten sposób po raz kolejny 
został przywołany pewien element egalitarny.

Jednak w kontekście historycznym, w którym mowa ta powstała, nie tyle 
chodzi o wyeksponowanie egalitaryzmu mimów, ile, jak to wyżej podkreślono, 
obronę aktorów mimicznych wobec zarzutów krzywoprzysięstwa, wiarołom-
stwa i cudzołóstwa, które to występki niszczą społeczeństwo jako takie, a przede 
wszystkim małżeństwo. Zarzuty te zostały przez retora swoiście „rozwodnione” 
przez umieszczenie i rozpatrzenie ich w kontekście naśladownictwa (μίμησις), 
śmiechu (γέλως) oraz natury (φύσις). Mimowie zostali od nich uwolnieni, ale 
przede wszystkim zakwestionowane zostało oskarżenie wobec Teodory. Mowa 
Chorycjusza, podważając ontologiczny realizm prezentowanych na scenie nik-
czemności, stanowi literacki kontrast dla opisu bezeceństw Teodory, przedsta-
wionych w kilka dziesięcioleci później przez Prokopiusza z Cezarei. Dla Cho-
rycjusza elita piątego, przepowiedzianego w Biblii imperium, choć wywodzi się 
z nizin społecznych, była jednak elitą o nieskalanej naturze. Obecna w tle tego 
rozumowania idea wybraństwa łączyła zatem w sobie elitaryzm z egalitaryzmem  
i arystokratyzm ducha z niskim pochodzeniem społecznym. Była zatem pewnym 
przesłaniem nadziei dla tych, którym los poskąpił przywileju urodzenia.

CHORIKIOS Of GAZA AND HIS „DEfENSE Of THE MIMES” AS CRyPTOAPOLOGy 
Of THE EMPRESS THEODORA I

This article consists of two parts. The first part is a historical and literary introduction in its 
character. It presents an up to date condition of research on the literary legacy of Choricius. The 
second part is the analysis of his “Defense of the Mimes”, understood as cryptoapology of the 
Empress Theodora. The “Defense of the Mimes” was written by Choricius of Gaza around 526AD. 
Officially, it is an apology of the mime actors. However, in reality the speech of Choricius has clear 
characteristics of cryptoapology of the Empress Theodora, a former mime actress, who more or less 
at that time became a wife of the Emperor Justinian I. The present article attempts to present the afo-
rementioned characteristics of cryptoapology in Choricius’ speech. The fundamental characteristic 
is a strong emphasis of an approval which, in the eyes of the Emperor, the mime was to enjoy. More-
over, in his speech Choricius defends the mimes, particularly against the charges of faithlessness and 
adultery, hence against the matter which often leads to breaking up of marriage. The “Defense of the 
Mimes” seems in this context as a kind of an antithesis of the “Secret History” of Procopius of Ca-
esarea, in which the latter presented Theodora in an extremely negative light. The abovementioned 
thesis of this article brings forward a certain substantial novum to the existing mode of interpreting 
the “Defense of the Mimes” by Choricius of Gaza.
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Die uralten wurzeln des neuzeitlichen Polenstereotyps bei 
den Deutschen, oder: welchen Zusammenhang 

hatte Hitlers Propaganda mit der wahrnehmung 
der Slawen im mittelalter?*

 „[…] they still believe that one more cavalry charge will  
 drive those tanks away”. 

 P. Krugman, Poland Is Not Yet Lost, 
NyT, 27.03.2013.

 „Druga RP do końca wierzyła w potęgę kawaleryjskiej 
 szarży i nadziała się na niemieckie czołgi”. 
 J. Żakowski, Polska Potiomkinowska, 
 GW, 27.05.2013.
 Der vorliegende Text wird den beiden Herren gewidmet.

Unsere gegenwärtigen Politiker glauben sehr oft, sich Gedanken über die 
Welt der Ideen zu machen sei eine Aufgabe für wenig praktische Menschen,  
leichtfüße und derartige Aktivitäten hätten keine Bedeutung für die moderne Ge-
sellschaft. Es wird daher behauptet, dass die humanistischen Studien reduziert 
werden sollten, wenn überhaupt nicht beseitigt; stattdessen seien vor allem die 
Natur- und technischen Wissenschaften zu entwickeln.

Es scheint, dass die Denkensweise dieser Art immer gefährlich für die Ge-
sellschaft war. Jedoch heutzutage, wenn die Menschen über immer größere und 
potenziell äußerst gefährlichere für die Welt und für sich selbst Technikmöglich-
keiten verfügen, ist die Forderung der Drängung der Gedenkensphäre an den 
Rand der menschlichen Aktivität mehr als unvernünftich. Das Problem ist sehr 
umfangreich und kompliziert – der vorliegende Text ist nur ein kleiner Beitrag, 
um dieses Problem zu veranschaulichen.

* Der vorliegende Text wurde mit der Unterstützung von Mitteln des Projekt des Ministeriums 
der Wissenschaft und Informatisierung N N108 189638 bearbeitet.
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Der Zweck dieses Artikels im Allgemeinen ist also zu zeigen, welche Haltbar-
keit, Ausdauerkraft und große historische Bedeutung eine Idee haben kann, die in 
der Antike entstanden war, dann von mittelalterlichen Intellektuellen übergenom-
men wurde, ferner existierte sie in den Köpfen moderner Denkern, um schließ- 
lich in den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts zu einem wichtigen Bestandteil 
des Konzepts zu werden, das das Gesicht der Welt verändern wollte, und der Ver-
such der Realisierung des Konzepts kostete Millionen von Menschen das leben.

Genauer gesagt, möchte ich erklären, wie im Teil der deutschen geistigen 
Tradition die Menschen aus solchen Gebieten, die schwach entwickelt, sogar un-
zivilisiert oder ganz einfach barbarisch anerkannt, dargestellt werden. In der er-
sten linie zählten zu dieser Gruppe, der ‚unentwickelten‘ Völkern, die östlichen 
Nachbarn des Reiches, die Slawen und die Polen im Besonderen. 

Ich versuche einige angemessene und repräsentative Beispiele des bemerkten 
Phänomens zu zeigen und gemeinsame Zeichen einer in ihnen steckenden imagi-
nierten Struktur zu finden.

In weiteren Folge versuche ich die historischen Konsequenzen zu skizzieren, 
die abzuleiten sind von der Probe der Realisierung der praktischen Schlussfolge-
rungen, die auf Grund des gebauten Stereotyps zurückzuführen sind, des Stereo-
typs mit der kulturellen Wahrnehmung verbunden. 

Das erste Beispiel soll ein Fragment des Films „Kampfgeschwader lützow“ 
sein. Der Film wurde in Deutschland im Jahre 1941 produziert und der uns in-
teressierte Abschnitt illustriert eine Episode des Polenfeldzugs vom September 
1939. Wir verfügen zwar nur über eine Version von schlechter technischen Quali-
tät1, aber immerhin lassen sich hier die wesentlichen Merkmale der Nachricht, die 
ans Publikum gesandt wurde, merken und die einmarschierende deutsche Armee 
präsentiert und die auch die sich wehrenden Polen zeigen wollte.

Der Anfang des uns interessierenden Ausschnitt des Filmes ist die Präsenta-
tion der deutschen Soldaten. Die Deutschen sind also eine angeordnete Gruppe, 
die sehr gut sieht aus. Sie haben die Schönheit der Modernität. Die deutschen 
Soldaten gehen forsch ihren Weg unverhohlen, sind rechtschaffend. Sie sind wie 
eine genau konstruierte Maschine. Es gibt sie zwar nicht so viele, aber sie haben 
ausgezeichnete Technik und im Kampf handeln sie rationell. Endlich erringen sie 
den verdienten Sieg.

Die Polen dagegen, dessen land schön und waldreich ist, als ob es unberührt 
durch Zivilisation wäre, lauern im Gebüsch wartend, um aus der Hinterhalt die 
des Weges gehenden Deutschen anzugreifen. Die polnischen Soldaten sind wie 

1 Gedreht von Hans Bertram. Der ganze Film ist zu sehen: http://www.youtube.com/
watch?v=b3IE08JA2es (2013-03-15) ; der hier besprochene Ausschnitt: http://www.youtube.com/
watch?v=z8kmKrKUNP8 (2013-03-15) sieh auch Kommentare: Erwin leiser, „Deutschland, er-
wache!“ Propaganda im Film des Dritten Reiches. Reinbeck bei Hamburg 1968, s. 28f.; D. Welch, 
Propaganda and the German Cinema 1933–1945, london–New york 2001, s. 180.
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eine Horde von Wilden, es gibt sie viele aber sie handeln im Kampf irrationell. 
Eine Menge von Reitern drängt in Unordnung, Durcheinander im Feuer von deut-
schen Panzern und Maschinengewehren und wird mühelos von Menschen einer 
höheren Zivilisation vernichtet.

Grundsätzlich könnte man sagen: die Polen seien ratlos, im Kampf den Deu- 
tschen mit ihrer Ausrüstung von Panzern gegenübergestellt, als ob sie selbst nackt 
wären; von den Flugzeugen abgesehen, die - wie wir gesehen haben – auf ihre 
Reihe warten, um den Feind zu jagen, der vielleicht tapfer ist aber völlig unvorbe-
reitet für den modernen Krieg2.

Aber das im Film gezeigte Bild der Schlacht, die angeblich im September 
1939 soll stattgefunden haben, ist eine komplette Fiktion: die polnischen Kavalle-
rie attackierte niemals deutsche Panzer3. laut Vorschriften war es verboten. Pfer-
de wurden damals in der Regel nur als Transportmittel gebraucht, auf beiden Sei-
ten der Front, auch noch oft in der deutschen Armee bevor im laufe des Krieges 
zu deren gewaltigen Modernisierung kam.

Wenn Kavallerie kämpfen sollte, stiegen die Reiter ab und kämpften zu Fuß, 
am häufigsten erst dann, nachdem sie Schützengraben gebaut hatten. Eine Charge 
auf die feindliche Infanterie wurde nur dann gestattet, wenn diese nicht durch 
den Schirm von Panzer oder Maschinengewehren verblieb und dazu überrascht 
war. Während mehr als einem Monat im 1939 dauernden Kämpfe kam es zu etwa 
zwanzig Chargen von polnischer Kavallerie (etwa sechzigtausend von Pferden 
und Soldaten) und die Reiter versuchten sich immer nach dem Bruch der Infan-
terie zurückzuziehen, oder absitzen zu lassen und sich verschanzen, bevor zum 
Kampf Panzer oder motorisierte Einheiten angewendet wurden.

Und wenn es um die Größe der beiden Armeen geht, übertraf die deutsche die 
polnische annähernd um das Doppelte.

Jede Propaganda verwendet immer einen der in der Kultur existierten Codes 
und Archetype, sogar wenn sie eine neue Qualität schaffen will, um die Meinun-
gen der Menschen nach den aktuellen Bedürfnissen ihrer Auftraggeber zu formen.

Diese in dem der Film dargestellte Propaganda, reichte auch nach den Moti-
ven des Thesaurus von alten Mythen der europäischen Kultur, die im neunzehnten 

2 Den Faden der Unvorbereitung der polnischen Armee auf den Krieg hat die kommunistische 
Propaganda aufgegrieffen und der Attacke der polnischen Ulanen gegen die deutsche Panzer wurde 
zu ihrem Mustertrick, der beweisen sollte – durch schlechte Ausrüstung und Schulung der Soldate 
scheinbare Realitätsferne und Regierensabsurdität der sg. „Sanierung” (von Marschall J. Piłsudski 
stammenden politischen Bewegung „Fraktion’). In einem etwas anderen Sinne wurde dieses Motiv 
von Andrzej Wajda gezeigt in seinem Film „lotna” (1959), wo er die Tapferkeit der in blinden Wut, 
verzweifelten Zorn attakierenden Ulanen betonnen wolte – über den Film und diese Frage kurz: 
P. K. Gessner, Lotna – A Film by Andrzej Wajda. The Mythology of Romanticism in the Context of 
War – http://info-poland.buffalo.edu/classroom/cinema/lotna.html (2013-03-18).

3 G. J. Mros, The Mythical Polish Cavalry Charge, „Polish American Journal” [on-line 
07.2008 – 2013-03-15].
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Jahrhundert in Preußen, während der Geburt und Entwicklung der lokalen Versi-
on des deutschen Nationalismus besondere antipolnischen Charakterzüge nach-
wies4. Innerhalb dieses Phänomens entstand zum Beispiel der Begriff „polnische 
Wirtschaft“5, zu die extreme Unordnung zu beschreiben.

Schon Friedrich II sprach über die Polen: „Wir werden den armen Iroke-
sen die europäische Zivilisation bringen“. Der Reichskanzler Otto von Bismarck 
schrieb um 1861: „Haut doch die Polen, daß sie am leben verzagen“6 und machte 
eine Reihe von antipolnischen Aktionen, die sehr oft, obwohl ungenau, mit dem 
Slogan „Kulturkapmf“ verbunden sind7.

Das Problem ist selbstverständlich vielfältig, kompliziert: viele von den Han-
dlungen der preußischen Regierung waren gegen die katholische Kirche gerichtet8 
– und die Polen hat es betroffen, aber indirekt. Der vorliegende Überblick wird die 
ausgewählten Phänomene betreffen, die strukturell mit dem archetypischen Code 
des oben genannten Ausschnitt des Filmes „Kampfgeschwader lützow“ und mit 
ihrer Analyse verbunden sind.

An den Faden der „Wildheit“ der Polen knüpft zweifellos die Tatsache an, 
dass in der preußischen Propagandakampagne wurden die Polen als grausame 
Menschen dargestellt wurden- aber ihre Wut war gegen wehrlose deutsche Zivi-
listen gerichtet, nicht gegen die Armee. Dieser Motiv zeigt eine Illustration aus 
einem populären Illustrationszyklus über den „Völkerfrühling“ 1848 mit dem 
Titel „Europäische Freiheitskämpfe. Das merkwürdige Jahr 1848“ – dreizehntes 

4 Der Überblick der manchmal bis zur Gegenwart egsistierenden Stereotype über die Polen 
in Deutschland in: J. Da̜browska, Stereotype und ihr sprachlicher Ausdruck im Polenbild der deut-
schen Presse: eine textlinguistische Untersuchung, (Studien zur deutschen Sprache; 17), Mannheim 
1996; T. Szarota, Niemcy i Polacy. Wzajemne postrzeganie i stereotypy, Warszawa 1996; auch die 
Textensammlung: W. Wrzesiński (hrsg.), Wokół stereotypów Niemców i Polaków, (Acta Universita-
tis Wratislaviensis – Historia, 114), Wrocław 1993.

5 H. Orłowski, ‘Polnische Wirtschaft’. Zur Tiefenstruktur des deutschen Polenbildes, in: 
D. Harth (hrsg.) Fiktion des Fremden. Erkundung kultureller Grenzen in Literatur und Publizis-
tik, (Fischer-Taschenbuch 12512), Frankfurt a. M. 1994, s. 113–136; oder: Derselbe, ‘Polnische 
Wirtschaft’. Ausformung eines hartnäckigen Vorurteils - http://www.kulturforum-ome.de .

6 H. U. Wehler, Das Deutsche Kaiserreich: 1871–1918, (Deutsche Geschichte,  vol. 9),  
Göttingen 1994, s. 115.

7 Tatsächlich war Otto von Bismarck nicht so antipolnisch, wie es ihmmanchmal zugeschrie- 
ben wurde: J. W. Borejsza, J. Hensel, Über Bismarck und die polnische Frage in der polnischen  
Historiographie, „Historische Zeitschrift”, 241, 1985, 3, s. 599–630; l. Trzeciakowski, Otto von 
Bismarck in der polnischen Historiographie, „Studia Germanica Posnaniensia”, 24, 1999, s. 91–
102; H. Rothfels, Bismarck, der Osten und das Reich, Stuttgart 1960; Ders., Bismarck und die Na-
tionalitätenfragen des Ostens, „Historische Zeitschrift”, 147, 1933, 1, s. 89–105; sieh auch: J. Feld-
man, Bismarck a Polska, Warszawa 1980.

8 Das gegenwärtige englische Echo dieser Handlungen in: O. Wenkstern, Prussia and the 
Poles, london 1862, (besonders) s. 49 ff.
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Bild: „Gräuelszenen in Polen”, geschaffen von einem gefragten Illustrator Gus-
tav Kühn von Neuruppin9 – die Illustration sollte die polnischen Aufständischen 
diffamieren. Się stellt Menschen dar mit charakteristischer, polnischer Kleidung 
mit wieder charakteristischen im polnischen Militär getragenen Schirmützen mit 
viereckigen Boden bei kaltblütigen Morden wehrloser deutscher Bürger und die 
im Vordergrund liegende Frau mit zerrisenem Dekolte des Kleides, deutet an, dass 
się von diesen Aufständischen – Banditen vergewaltet worden war.

Eine der bekanntesten Karikaturen, die die Polen und ihren angeblich typisch 
polnischen lebensstil gespottet haben, veröffentlichte die Berliner satirische Zeit-
schrift „Kladderadatsch“10. Die Illustration ist zweiteilig. Einerseits wurde hier 
eine an der frischen luft, unter dem Baum feiernde Familie gezeigt. Der Famili-
envater gibt die zuzahlende Summe dem Gastwirt, seine Frau bringt den Gästen 
reichliche Mahlzeit. Gepflegte Kinder setzen sich an den Tisch. Alles ist schick 
und artig. Das Bild wurde mit dem Titel „Die deutsche Wirtschaft“ versehen, klar 
ist, knüpft sowohl an die Wirtschaft (die auf der Illustration zu sehen ist) an, als 
auch an die Ökonomie, oder im allgemeinen, metaphorisch, den lebensstil.

Die Illustration wurde kontrastiv mit der anderen zusammengestellt, die 
mit dem Kommentar versehen wurde „..und ihre Umwandlung in eine polnische 
Wirtschaft“. Hier sehen wir das Innere eines düsteren, eigentlich einer stinkenden 
Spelunke mit dem zugemüllten Fußboden. Im Vordergrund, auf einem schmut-
zigen Tisch, auf dem ein gestürztes Glas mit den Überresten von Vodka, ist ein 
betrunkender Familienvater eingeschlafen eine bekümmerte Frau, die ihren Mann 
zu wecken versucht, ihren Rock fassen weinend beschmutzte barfuße Kinder. Im 
Hintergrund ein Haufen von Säufern, einander mit Fäusten bearbeitend, daneben 
beim jüdischen Kantor zwei verdächtige Männer noch nüchtern (mindestens bis 
jetzt), die Vodka bestellen.

Diese Karikatur zeigt die Polen als Säufer für Schlägereien auffällige, ver-
antwortungslose Menschen, die sich um die eigene Familie nicht kümmern und 
der polnische lebensstil sollte sich mit dem Chaos des Trugsbildes des Säufers 
auszeichnen.

9 Neu aufgelegt: Europaische Freiheitskampfe: Das Merkwurdige Jahr 1848: Eine Neue 
Bilderzeitung von Gustav Kuhn, hrsg. von A. Iwitzki, Berlin 1993; die Illustration hat auch Hitler-
spropaganda genutzt – E. und W. Hansen Mindt, Was weiß du vom deutschen Osten. Geschichte und 
Kultur des deutschen Ostraumes, Berlin 1942 – nach: B. Gorczyńska-Przybyłowicz, W. Dietsche, 
H. Schwendemann, Hitlers Schloß. Die „Führerresidenz“ in Posen, Berlin 2003, s. 15.

10 Nr 30/1919. Abbildungen kann man hierunten s. 70 sehen, auch in: (Kladderadatsch onli-
ne) http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kla1919/0401?sid=481fa7f4c2b2b94ebc8769c886630342    
(2013-03-18); sehe auch: J. Hoffman, Nachbarn sind der Rede wert: Bilder der Deutschen von 
Polen und der Polen von Deutschen in der Neuzeit, Dortmund 1997, Abb. Nr 6.
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Es gibt viele andere deutsche Bildern, die polnische Armut und Elend des 
landes im 19. Jahrhundert verspotten11 - es lohnt sich nicht bei der Sache länger 
zu verweilen. 

Es scheint, dass das hier gezeigte Bild von Polen richtig gewesen wäre: oder 
vielleicht mit dem Realität übereinstimmen sollte: das land war doch in der Tat 
arm, über zwei Jahrhunderte lang geteilt und von Preußen, Österreich und Rus-
sland okkupiert, nicht richtig bezuschusst wegen seiner peripherer lage in den 
jeweiligen Staaten, regelmäßig zerstört in den verzweiflungsvollen Aufständen 
und später sowohl im ersten Weltkrieg, als auch im Krieg gegen Bolschewiken 
fast vernichtet worden war.

Aber in der Wirklichkeit hatte das ganze Bild des landes und der Menschen 
nicht viel zu tun mit Realität, sondern sie war nur eine intellektuelle Kreation, de-
ren alle wichtigen Bestandteile in Texten zu finden sind, die im Vergleich zu den 
hier angegebenen Beispielen 1000 Jahre älter sind.

Um die hier gestellten Behauptung zu veranschaulichen, reichen wir nach 
einer der ältesten Beschreibungen im Bereich des späteren Deutschlands über die 
Slawen, also nach Vita Sancti Sturmi, dem lebenslauf des ersten Abtes von Fulda, 
geschrieben von seinem Schüler Eigil an der Wende vom 8 zum 9. Jahrhundert12.

Dort finden wir eine sehr interessante Passage, die über die Reise des spä-
ter gewordenen Heiligen in die Gegend des auch bald danach geründeten Fulda-
Klosters:

So kam er [d.h. Sturmi, der später (744-779)13 Abt von Fulda war] eines Tages 
auf seiner Reise an den Weg, der von der Gegend der Thüringer aus die Handel-
sreisenden nach Mainz führt (und zwar), wo jene Straße den Fuldafluß überquert. 
Dort fand er eine große Menge Slaven, die im Bett dieses Flusses badeten,um ihre 
Körper zu waschen. Vor ihren nackten Körpern scheute das Tier auf dem er saß 
und begann zu zittern; der Mann Gottes selbst aber schauderte vor ihrem Gestank 
zurück. Nach Art. Der Heiden verhönten się den Knecht des Herrn und wollten 
(sogar) tätlich werden; wurden aber durch die Macht Gottes niedergehalten und 
daran gehindert. […].

So zog der Mann Gottes allein durch die schreckliche Wüste. Außer Tieren, 
deren es dort eine ungeheure Menge gab, und dem Flug vom Vögeln und ungeheu-
ren Bäumen und außer wilden, einsamen Gegenden sah er nichts….”14.

11 Eigentlich sind die Karikaturen, die Polen zu blamieren versuchten in jeder zweiten Ausga-
be von „Kladderadatsch” zu finden. – sieh auch Anm. 6 und 10 und: Niemcy i Polacy: Od obrazu 
wroga ku pojednaniu; satyryczne vis-à-vis (1848–1991) = Deutsche und Polen: Vom Feindbild zur 
Aussöhnung; eine satirische Gegenüberstellung (1848–1991), Warszawa 1991.

12 Pius Engelbert O.S.B., Eigil: Das Leben des Abtes Sturmi, „Fuldauer Geschichtsblätter“ 56, 
1980, s. 17–49: oder: Eigilis Vita Sancti Sturmi, hrsg. von Georg Pertz, (MGH, SS, t. II), s. 365–377.

13 G. Becht-Jördens, Sturmi, in: Lexikon des Mittelalaters, vol. 8, Stuttgart 2000, s. 269–270.
14 Pius Engelbert O.S.B, Eigil: Das Leben, S. 26: Tunc quadam [i.e. Sturmi] die dum pergeret  

[ibi], ubi platea illa super flumen Fuldam vadit; ibi magnam Sclavorum multitudinem repperit, 
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Diese Übersetzung der Vita ist generell gut, nur die letzte Phrase ist ansonsten 
richtig, nur der letzte Satz der zitierter Phrase wurde ungenau in Deutsch abgege-
ben, denn das Wort agrestia leitet sich von lateinischem ager her, was bedeutet 
‘der Acker’, oder: ‘das Ackerland‘. Paradoxerweise, die Phrase: agrestia solitu-
dinis loca bedeutet also, dass diese Wildnis, durch die Sturmi wanderte, reich an 
landwirtschaftlichen Produkten war.

Das ist doch keinen Zufall noch ein Fehler, denn wir wissen, dass man schon 
im Altertum glaubte, dass die unzivilisierte Gebiete einen Überfluss von Nah-
rungsmittel aufgezeigt hätten. Diese Idee kommt in verschiedenen Typen von Er-
zählungen zum Vorschein, deren gemeinsames Element der Mythos von der so 
genannten ‚Goldenen Epoche‘ war, der paradiesischen Zeit, in der keine Regeln 
der Zivilisation gewesen wären aber jeder Mensch viel Essen gehabt hätte15.

Auf eine seltsame Weise verbanden sich die Geschichten über Goldenes Zeit-
alter in der Antike mit einem anderen Konzept, das den Charakter einer Art von 
geographischen und kulturellen Begriff hatte, nämlich mit dem Begriff des so-
genannten „Barbarischen Nordens“16. Die Bezeichnung lässt sich von der Tatsa-
che ableiten, dass die Bewohner von Gebieten am Mittelmeer, erst die Griechen, 
dann die Römer beschrieben den Norden des Kontinents als ein land von bitterer 
Kälte, das durch Horden von Wilden besiedelt worden wäre, die grausam, krie-
gerisch, anarchisch gewesen wären und ohne jede Autorität und Ordnung gelebt 
hätten. Sehr interessant dagegen ist, dass diese wilden Barbaren - trotz der Kälte 
in ihrer Heimat gewöhnlich – nackt vorgestellt wurden und gleichzeitig - was 
auch seltsam ist - diese kalten ländern sollten nicht nur an Menschen, sondern 
auch an Pflanzen, Tieren und Agrarprodukten reich gewesen sein. Die logik des 
mythischen Denkens hat doch spezifische Regeln17.

Die in der Vita s. Sturmi bemerkte Vielzahl von in der Wildnis lebenden Sla-
wen ist natürlich mit den oben skizzierten Vorstellungen über die unberührte Ge-

eiusdem fluminis alveo gratia lavandis corporibus se immersisse. Quorum nuda corpora animal 
cui praesidebat pertimescens tremere coepit et ipse vir dei, eorum foetorem exhorruit.  Qui more 
gentilium servum Domini subsannabant et cum eum laedere voluissent divina potentia compressi et 
prohibiti sunt. […] sique vir Dei per horrendum solus pergens desertum, praeter bestias, quarum 
ingens in eo fuit abundantis, et avium volatum et ingentes arbores et praeter agrestia solitudinis loca 
nihil cernens…; auch: Eigilis Vita Sancti, s. 369 (c. 7). 

15 B. Gatz, Weltalter, goldene Zeit und sinnverwandte Vorstellungen, Hildesheim 1967, Rhi-
annon Evans, ‘Utopia antiqua’. Readings of the Golden Age and Decline in Rome, london 2008.

16 D. Fraesdorff, Der barbarischen Norden. Vorstellungen und Fremdheitskategorien bei Rim-
bert, Thietmar von Merseburg, Adam von Bremen und Helmold von Bosau, Berlin 2005; P. Kocha-
nek, Die Vorstellung vom Norden und der Eurozentrismus. Die Auswertung der patristischen und 
mittelalterlichen Literatur, Mainz 2004.

17 E. M. Meletinskij, The poetics of myth, New york [u.a.] 1998; sieh auch: J. Banaszkiewicz, 
Königliche Karrieren von Hirten, Gärtnern und Pflügern. Zu einem mittelalterlichen Erzählschema 
vom Erwerb der Königsherrschaft (die Sagen von Johannes Agnus, Přemysl, Ina, Wamba und Dag-
obert), „Saeculum”, 33, 1982, 3/4, s. 265–286.
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biete verbunden. Fast alle europäischen Illustrationen von Treffen der „zivilisier-
ten“ Menschen mit den „Wilden“ zeigen, dass es von den ersten nur wenige gab, 
während die letzten in magnam multitudinem erschienen.

Auch die nackten Körper der „Wilden“ sind in diesem Falle auch archety-
pisch und die Vorstellung hat nicht nur die antiken Wurzeln, aber auch die neuzeit-
lichen Implikationen – was ausgezeichnet das imaginierte Bild von einem Pikten 
zeigt, das als Kupferschnitt Ende des 16. Jahrhunderts geschaffen wurde18. Diese 
Illustration zeigt noch ein anderes Element europäischen Vorstellungen der ‘Wil-
den’, nämlich ihre Brutalität und Grausamkeit – was der abgeschnittene und noch 
blütende Kopf des Gegners sygnalisiert, von einem Pikten gehalten, ähnlich wie 
der andere Kopf, der an seinen Füßen liegt. 

Ehrlich gesagt kannte die westliche intellektuelle Tradition zwei Type von 
„Wilden“: der erste ist genauso wie in dieser Abbildung vom Pikte gezeigt, und 
der andere ist sein Spiegelbild: ein Mann zwar extrem gut und naive, aber immer 
wieder körperlich stark.

Die oben zitierte Geschichte aus der Vitae s. Sturmi verwendet diese erste 
Archetyp und weil sie eine narrative Konstruktion eines christlichen Autors ist, 
fügt man noch ein anderes Motiv hinzu, das mit der Wildnis, oder mit dem Mangel 
an Zivilisation, assoziiert wurde, nämlich der schreckliche Gestank der ‚Wilden‘.

Wir sollen nicht überrascht sein, dass die Slawen stanken, obwohl sie ihre 
Körper im Wasser wuschen. Ihr übler Geruch war das Ergebnis der fehlenden Zi-
vilisation. Diese wurde hier von dem Missionar repräsentiert, der trotz der langen 
Reise gut roch, nicht nur weil er ein heiliger Mann war und odorem sanctitatis 
hatte19, aber in diesem Fall vor allem, weil er ein zivilisierter Mensch war.

Nun, wenn wir das uns interessante Thema aus einer breiteren Perspektive 
betrachten, können wir bemerken, dass in der Tat das Motiv des Gestanks mit dem 
Durcheinander, Chaos, Schmutz verbunden war: mit all dem, was der preußische 
Slogan „polnische Wirtschaft“ verspottet hatte.

Natürlich muss man betont werden, dass in Deutschland im Mittelalter der 
Archetyp des „barbarischen Nordens“ nicht das einzige intellektuellen Konzept der 
Wahrnehmung und Anerkennung der östlichen Nachbarn, oder sogar der Fremden, 
war. Es war z.B. nicht in populären weltlichen literatur, in Epik, gekannt20. Und 
selbst, wenn es verwendet wurde – vor allem in historiographischen Werken – 

18 http://pl.wikipedia.org/wiki/Piktowie (2013-03-23). Ein Kupferschnitt von Teodore de Bry 
(1528- 1598), der ein Goldschmied, Kupferstecher und Verleger aus dem Fürstbistum lüttich war. 

19 A. Adamska, ‘Zapach dobra i odór zła’. Z zagadnień wyobraźni religijnej w średniowie-
czu, „Zeszyty Naukowe KUl”, 39, 1996, 3–4, s. 31–46; A. Angenendt, Heilige und Reliquien. Die 
Gesichichte ihres Kults vom frühen Christentum bis zur Gegewart, München 1994, s. 119 ff.; und 
Derselbe, Geschichte der Religiosität im Mittelalter, Darmstadt 2000, s. 671, 700.

20 G. Koziełek, Gerhard Kosellek (hrsg.), Deutsche Polenliteratur, Wroclaw 1991.
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kann man nicht sagen, dass dieser Archetyp einen rassistischen Untergrund hatte, 
eine solche Kategorie wie Rasse und ihre Anwendung zum Einschätzen und zum 
Teilen von Menschen hat in der Tat Wissenschaft erst im neunzehnten Jahrhundert 
geschaffen, indem sie der unzulässigen Weise Darwins Beobachtungen über die 
Natur auf Regeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens erweiterte21.

Der Begriff des „barbarischen Nordens“ wurde auch verwendet, um nicht 
nur die Slawen und ihre ländereien zu bestimmen. Zum Beispiel war Thietmar 
eher bereit die Elemente dieses Archetyps zur Beschreibung der Skandinavier zu 
benutzen, vor allem der Dänen, die er wirklich hasste22.

Generell zeichnete sich jedoch der große sächsische Chronist durch oft über-
raschende moderne Objektivität aus und nutzte er keine vorgefertigten Muster 
fürs Beschreiben und Kategorisieren der Menschen. Ähnlich war es im Falle Hel-
molds von Bosau oder Adams von Bremen, in deren Texten wir nur einige allge-
meiner Merkmale des Archetyps treffen oder vielleicht sind das nur die Zeichen 
des damals typischen intellektuellen Dualismus, der in der Neigung zum Trennen 
auftauchte: es gab also den besseren Teil der Ökumene, der dem alten Christentum 
gehören sollte und den bösen, heidnischen Teil oder manchmal auch anders: den 
neu getauften deshalb schlechteren Christen23.

Ziemlich intensiv gebrauchte dagegen die Motive vom Archetyp des „bar-
barischen Nordens“ der Verfasser der ausführlichen Beschreibung Polens, die in 
der deutschen literatur des frühen Mittelalters endstanden war. Das Buch Gesta 
Frederi – Die Taten Friedrichs (I Barbarossa)24 stammt großenteils von Otto von 
Freising, aber das Stück in dem wir den für uns interessanten Inhalt finden, war 
von Rahewin geschrieben, der die Arbeit seines früh verstorbenen Meisters fort-
geführt hat25.

21 Zwar auch im Mittelalter egsistierte eine gewisse ethnische Diskrimination, ihr Ausmaß 
war nicht zu vergleichen mit dem vom 20. Jahrhundert - Richard Hoffmann, Racist Ideologies on 
peripheries of medieval Europe, „Studies in Medieval and Renaissance History“, 6, 1983, s. 1–34 
(Der Autor bemerkt das Problem von Slawen nicht); über Darwinismus in Sozial-Wissenschaften: 
M. Hawkins, Social Darwinism in European and American Thought 1860–1945: Nature and Model 
and Nature as Threat, london 1997; M. B. Perry (et al.), Western Civilization: Ideas, Politics, and 
Society, Boston MA 2009, s. 650 ff. 780 ff.

22 D. Fraesdorff, Der barbarischen Norden, s. 237 ff.
23 A. Pleszczyński, The Birth of a Stereotype. Polish Rulers and their Country in German 

Writings c. 1000 A.D., Boston-leiden 2011; V. Scior, Das Eigene und das Fremde. Identität und 
Fremdheit in den Chroniken Adams von Bremen, Helmolds von Bosau und Arnold von Lübeck, 
Berlin 2002.

24 Gesta Frederici seu rectius chronica, hrsg. von Adolf Schmidt, Franz-Josef Schmale, (Aus-
gewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters – Freiherr vom Stein-Gedächtnisausga-
be Bd. XVII), Berlin 1965.

25 R. Deutinger, Rahewin von Freising. Ein Gelehrter des 12. Jahrhunderts, (MGH Schriften 
47), Hannover 1996.
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Die Aufgabe für das gesamte Werk, sowie für den uns interessantesten 
Teil, war die kaiserliche Pracht Friedrichs hervorzuheben26. Die Handlung von 
diesem Teil des Textes von Rahewin betrifft den im Jahr 1157 stattgefunden 
Polenfeldzug des Reichsmonarchen, um auf dem Thron Władysław den II, vorher 
aus dem lande von seinem jüngeren Halbbrüder verbannt, wieder einzuführen. 
In der Tat hat das Handeln von Barbarossa nicht von ähnlichen Maßnahmen 
anderer deutschen Herrscher abgewichen, die ihre militärische Überlegenheit 
über die anderen mitteleuropäischen Dynasten nutzten, durch die Unterstützung 
irgendeines lokalen Mitgliedes der monarchischen Familien gegen die anderen, 
seinen Einfluss in der Region verstärkten. Auch das Verfahren der Halbbruder von 
Władysław, die Polen verteidigten, war typisch für ähnliche Situationen: nämlich 
versuchten sie durch verschiedenen Aktionen den Marsch der Armee Friedrichs zu 
verzögern, in der Zwischenzeit suchten sie nach Unterstützung ihrer Verwandten 
unter den deutschen Adligen um durch ein Abkommen und einfach fürs Geld für 
sich vorteilhafte lösung zu erhalten27.

Weil der neue Herrscher des landes, Bolesław IV der Kraushaar, durch seine 
Mutter bedeutende Familienbande mit deutscher Aristokratie hatte28 und er eine 
Menge Geld bot, wurde das Problem nach seinem Wunsch gelöst. Natürlich, nach 
der Wiedergabe einer Zeremonie, die Gerd Althoff als deditio beschrieb29, die auf 
einer Seite die Überlegenheit Barbarossas demonstrierte, aber anderseits zeigte 
die Anerkennung der Rechte und Stellung seines Gegners. 

Allerdings idealisierte Rahewin sowohl Motiven Friedrichs als auch 
Kriegsumstände selbst indem er den Bereich in Betracht nimmt wo der Reichs-
monarch seine Überlegenheit aufwies, in Rahmen des uns schon bekannten Ar-
chetyps des „Barbarischen Nordens“. So sollten die Gegner des stilisierten auf 
einen richtigen Helden Barbarossas wirklich gefährlich sein, was doch eine Be-
dingung der Größe des Kriegers war: 

Das Volk [d.h: Polen] ist durch die ihm eigene Wildheit und sowie durch 
die Berührung mit den Nachbarnvölkern fast barbarisch und äußerst leicht zum 
Kämpfen bereit 30. 

26 S. Bagge, Ideas and Narratives in Otto of Freising‘s ‘Gesta Frederici’, “Journal of Medieval 
History”, 22, 1996, s. 345–377, s. 350–351.

27 Die allgemeinen Umstände des Feldzugs und dessen Verlauf stellt (auf eine schon etwas 
veraltete Art und Weise): R. Holtzmann, Über der Polenfeldzug Friedrich Barbarossas vom Jahre 
1157 und die Begründung der schlesischen Herzogtümer, „Zeitschrift des Vereins für Geschichte 
Schlesiens“ 1922, s. 42–55.

28 Er war ein Sohn von Salome von Berg, einer Tochter von Heinrich Graf zu Berg und Adel-
heid von Mochental, Tochter von Markgraf Diepold II.von Giengen-Vohburg.

29 G. Althoff, Zur Bedeutung symbolischer Kommunikation für das Verständnis des Mittelal-
ters, „Frühmittelalterliche Studien“, 31, 1997, s. 370–389, s. 382.

30 Natio [Polonorum] tam propria feritate quam vicinarum contiguitate gentium pene barbara  
et ad pugnandum promptissima – Gesta Frederici seu, s. 398, III, 1. Allgemein über die Einschät-
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Es ist erwähnenswert, dass die polnischen Truppen von anderer kriegerischen 
Völkern des Ostens unterstützt werden sollten - der wahren: Russen, Prußen, 
Pommern, und der Parther, deren Name, traditioneller Gegner Roms, aus der an-
tiken Geographie genommen wurde.

In dem Fragment der Chronik, was typisch für eine heroische Stilisierung ist, 
gibt es nicht so viele Sätze, die uns interessieren, aber die, die es gibt, enthalten 
wirklich einen spanenden Inhalt:

Die Bewohner der Provinzen an dem Meere […] ständig unter schwerer Kälte 
leiden […] sie sind nur auf Jagd und Mord eingesstelt […] treiben Seeräberei und 
beunruhigen die Insel des Ozeans, Irland und Britannien und auch Dänemark 31.

Das Motiv der ewigen Kälte des nördlichen Polen und das leben vom Krieg 
und von der Räuberei seiner Bewohner sind noch Komponenten des hier mehr-
mals erwähnten Archetyps des “barbarischen Nordens”. Zwar gibt es dort nichts 
über die Fruchtbarkeit des Bodens, außer vielleicht der Bemerkung, dass die Jagd 
die Grundlage der Existenz der Bewohner dieses nördlichen landes ist. Rahwin 
betonte dagegen stark das Motiv von Chaos, Unordnung, die uns schon bekannte 
Teile des Archetyps der „barbarischen Nordens“. Die Ungerechtigkeit verkörpert 
sich hier in Vertreibung des rechtmäßigen Herrschers des landes32 – sollte der 
Reichmonarch verdrängen, der doch der Garant der Ordnung in der christlichen 
Welt war.

Es gibt noch ein weiteres wichtiges Element in der Erzählung Rahewins, das 
zwar nicht dem Archetypus abzuleiten war, scheint aber sehr wichtig für das hier 
diskutierte Problem zu sein. Nämlich, ganz am Anfang seiner „polnischen“ Erzäh-
lung schrieb Rahewin: 

Es liegt aber Polen, das jetzt Slawen bewohnen, nach der Ansicht von Ver-
fassern geographischer Beschreibingen im Gebiet des oberen Germanien33.

Um die Bedeutung des Satzes richtig zu verstehen, müsste man sich an drei 
Sachen erinnern. Erstens: im Mittelalter in Deutschland glaubte man, dass die Re-
ichsmonarchen die natürlichen Nachfolger der Cäsaren des Römischen Reiches 
wären34. Zweitens: die traditionellen Gemeinschaften pflegten sorgfältig den My-

zungfrage von land und leute – Hans-Peter Apelt, Rahewins gesta Friderici I. Imperatoris. Ein 
Beitrag zur Geschichtsschreibung des 12. Jahrhunderts Inaugural-Dissertation, München 1971, 
s. 32–34. 

31 Maris […] provinciarum habitatores […] cum perpetuis rigeant algoribus […] venationibus 
et mortibus dediti sunt.[…] pyraticam exercent et insulas occeani, Hyberniam er Brittaniam, Da-
tiam quoque inquietant – Gesta Frederici, s. 398, III, 1.

32 Unde [i.e.: atrocitatis causa Polani] nec principibus suis fidem nec natura propinquis debi-
tam inveniantur gratiam conservare – Gesta Frederici, s. 398, III, 1.

33 Est autem Polimia, quam modo Slavi inhabitant, sicut placet his, qui situs terrarum descrip-
tionibus notant in finibus superioris Germanie – Gesta Frederici, s. 398, III, 1.

34 H.-W. Goez, ‘Translatio imperii’. Untersuchungen zur Geschichte des Geschichtsdenkens 
und der politischen Theorien im Mittelalter und in der früheren Neuzeit, Tübingen 1958.
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thos des sogenannten „Anfang“, der viele Formen und Funktionen hatte, aber für 
uns ist es wichtig, dass man von ihm ausgehend behauptete, dass der älteste Zu-
stand des Volkes, damit seine „Grenzen“ und Territorium, nicht nur gut aber nur 
einzig angemessen betrachtet war. Drittens: in der Vergangenheit war es üblich die 
allen altertümlichen Germanen mit den Deutschen gleichzusetzen.

Wenn sich also Rahewin auf die Zeit der Antike beruft, behauptet, dass das 
damalige polnische Territorium ein Teil der Germania sei, schaffte damit die 
Grundlage für die Rechtfertigung der „natürlichen“ Interventionen der Herrscher 
vom Reich in diesem Bereich und für die mögliche Wiederinbesitznahme der Ge-
biete, die früher angeblich der Germania (dem Deutschland) gehört hätten.

Obwohl die oben genannten Ideen, auch diejenigen, die sich des Archetyps 
des „barbarischen Nordens“ bedienen, nicht einmal im Mittelalter als Begründung 
einer Aggression oder eines Krieges gegen die Polen verwendet wurden, betraf es 
doch das damals noch heidnische slawische Nachbarland - Mecklenburg.

Die Anregung zu solchen Handlungen wurde der so genannte Aufruf des Erz-
bischofs von Magdeburg Adalgot (Adalgoz) vom Jahre 1108, der also unter dem 
Titel Epistola pro auxilio adversus paganos (slavos) bekannt ist, was oft übersetzt 
wurde als „Aufruf zum Kreuzzug gegen die Slawen“35.

Der Würdenträger der Kirche beschrieb die damaligen Bewohner von Mec-
klenburg-Vorpommern als echte Bestien in der menschlichen Gestalt, Menschen 
ohne Gefühle, grausame Mörder, die auf verschiedene aufgefallene Art und Weise 
Christen ohne jede Gnade töteten, oft, um sie ihren Göttern zu opfern, sie zerstör-
ten auch die Tempel des Herrn leidenschaftlich36. Er schrieb auch:

Diese Heiden sind die schlimmste [Menschen] aber ihres Land ist das beste 
[reich ist an] Fleisch, Honig, Mehl […] Warum ihr Sachsen, Franken, Lothrin-
ger, Flandern, die meist berühmt und siegreich [seit, nicht] könntet eure Seelen 
erlösen und nun, wenn es euch gefällt, für sich  das beste Land erhalten, um dort 
sich anzusiedeln37.

Der in Reaktion auf diese Aufforderung in 1147 aufgenommene Kreuzzug 
zerstörte mit „Feuer und Schwert“ das land der sogenannten Wenden, und 

35 H. Krabbo, Eine Schilderung der Elbslawen aus dem Jahre 1108, in: Papsttum und Kaiser-
tum. Forschungen zur politischen Geschichte und Geisteskultur des Mittelalters. Paul Kehr zum 
65. Geburtstag dargebracht, A. Brackann (hrsg.), Aalen 1973, s. 250–262; P. Knoch, Kreuzzug 
und Siedlung. Studien zum Aufruf der Magdeburger Kirche von 1108, „Jahrbuch für die Geschichte 
Mittel – und Ostdeutschlands”, 23, 1974, s. 1–33; F. lotter, Die Konzeption des Wendenkreuzzugs. 
Ideengeschichtliche, kirchenrechtliche und historisch-politische Voraussetzungen der Missionier-
ung von Elb- und Ostseeslawen um die Mitte des 12. Jahrhunderts, Sigmaringen 1977.

36 H. Krabbo, Eine Schilderung der Elbslawen, s. 250 f.
37 […] Gentiles isti pessimi sunt, sed terra eorum optima carne, melle, farina […] Quapropter 

o Saxones, Franci, Lotaringi, Flandrigene famosissimi et domitores mundi, hic poteritis et animas 
vestras salvificare et, si ita placet, optimam terram ad inhabitandum acquirere [...]  – Friedrich 
Israël (hrsg), Urkundenbuch des Erzstifts Magdeburg, Tl. I, Magdeburg, 1937, nr 193, s. 251.
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sogar einen Teil von Pommern, die schon christlich waren und sich damals unter 
der polnischen Herrschaft befanden. Der Kreuzzug hielt erst bei Belagerung 
von Stettin, dessen Bewohner demonstrativ Kreuze an die Mauern der Stadt 
aufhängten38.

In der Tat waren die Beziehungen zwischen den Polen und den Deutschen 
während des ganzen Mittelalters nicht schlecht, besonders wenn wir die 
turbulente Geschichte Europas berücksichtigen. Jahrhundertelang haben 
sich Scharen von Ankömmlinge aus dem Westen in Polen angesiedelt und es 
endstanden aus diesem Grund nie welche ethnischen Konflikte39. Auch wenn als 
Folge der Teilungen Polens am Ende des achtzehnten Jahrhunderts einen Teil des 
polnischen Territoriums Preußen ergriff, dauerte friedliches Zusammenleben von 
den Deutschen und den Polen noch weiter.

Die Situation begann sich zu ändern, nachdem Preußen in der zweiten Häl-
fte des neunzehnten Jahrhunderts den Vereinigungsgang der deutschen ländern 
angefangen hatten. Preußen entwickelte nämlich eine Propagandakampagne, die 
das Schaffen eines allgemeinen deutschen Nationalismus gezielt war, der ein In-
strument der Unterordnung und Mobilisierung der Bürger ein sollte. Aktivitäten 
derart waren auch keine Ausnahme im dem damaligen Europa, aber die Preußen 
waren besonders konsequent und gut darin. Eines der Opfer dieser Kampagne 
wurden die Polen, verspottet und germanisiert. 

Doch all diese Maßnahmen wichen irgendwie nicht von den Verhaltensmu-
stern ab, die als Norm in der europäischen Zivilisation akzeptiert waren.

Die Situation hat sich drastisch geändert, als in Deutschland die Faschisten 
zur Macht kommen, besonders nachdem im Jahre 1939 Hitlers Truppen, mit Hilfe 
von Stalins Roter Armee Polen erobert haben und das land zwischen Deutschland 
und Sowjetunion geteilt haben.

Ein Teil der eroberten polnischen Gebieten wurde direkt ins Deutsche Reich 
eingegliedert (Pommern, Großpolen, die Gegend von Łódź, Oberschlesien). Aus 
dem Rest wurde zu einem Rumpfstaat mit der Hauptstadt in Krakau gegründet, 
das den Namen ‚Generalgouvernement‘ bekam und die selbständigen Verwal-
tungsstrukturen, die jedoch natürlich nur die Deutschen besetzten. lediglich wa-
ren die Polen nur in dem zweiten Teil halbwegs toleriert.

Für uns ist die Situation in diesem ersten Gebiet wichtiger. Natürlich nur im 
Kontext der Bedeutung der schon oben genannten archetypischen Motiven.

38 F. lotter, Die Konzeption des Wendenkreuzzugs. Ideengeschichtliche, kirchenrechtliche und 
historisch-politische Voraussetzungen der Missionierung von Elb- und Ostseeslawen um die Mitte 
des 12. Jahrhunderts, (Konstanzer Arbeitskreis für Mittelalterliche Geschichte. Vorträge und Forsc-
hungen. Sonderbd. 23), Sigmaringen 1977.

39 F. Halbauer, Deutsch-polnische Geschichtsbil-Probleme dargestellt an 1000 Jahren deutsch-
polnischer Begegnung, Frankfurt a. Main 1988.
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An dieser Stelle wäre für die Erklärung unseres Problems die Besprechung 
einer Nazi-Propaganda-publikation vom Jahre 1941 dienlich, die zwei Vertreter 
der deutschen Behörden im besetzten Polen zeigt40. Der da zu sehende Zivile 
zerknüllt aufmerksam ein Klumpen vom frisch gepflügten Boden, der Mann im 
Uniform tut das gleiche, dazu lächelnd er zufrieden (leidenschaftlich) zu diesen 
kleinen Teil der Scholle, den er in seiner Hand hält, als ob es ein Schatz wäre. 
Die andere Hand dieses Mannes drückt eine Rolle von Papier. Das soll gewiss 
bedeuten, dass er einen Plan hat; er weiß, was man mit dem land anfangen kann, 
und das heißt auch, und dass sowohl sein Handeln  als auch das seines Begleiters 
bedeutungsvoll ist.

Allerdings zeichnet sich der Boden in Großpolen, wo das Bild aufgenommen 
wurde, nicht durch etwas Besonderes aus, ist sogar schlechter als im Durchschnitt 
in Deutschland. Worum geht es also in dieser Sache ?

Dieses Bild bezieht sich auf ein Element der Nazi-Propaganda, die in der 
deutschen Gesellschaft entwickelt wurde, mit dem Ziel die Bürger des Reiches zu 
überzeugen, dass die Aktionen gegen die Polen, und auch gegen andere Nationen 
als „weniger zivilisiert“ anerkannt, korrekt sind. Diese Propaganda bediente sich 
besonders gern der alten Stereotypen in der dunklen Ecken des Bewusstseins der 
Deutschen eingebettet – unter anderen – der uns schon bekannten Archetypen des 
sogenannten „barbarischen Nordens“. 

Am Beginn dieses Artikels wurde ein Fragment des Films vorgestellt, wo die 
Polen als die „wilden“, unzivilisierten Menschen gezeigt worden waren. Die oben 
bemerkte Abbildung dokumentiert die logische Fortsetzung dieses Themas. Das 
heißt also: die „Wilden“ ‚ die „Untermenschen“ müssen ihr land den zivilisierten 
Menschen abgeben. Weil nur diese wissen, wie man richtig den Boden benutzen. 
Dies sollte ein moralisches Recht der Sieger sein41.

Bei der Verwirklichung dieser Aufgabe von der Übertragung des landes an 
die Übermenschen, plante man fast 7 Millionen Menschen aus den ehemaligen 
westpolnischen Gebieten nach Osten zu deportieren und bis zum Ende 1943 ist 
es gelungen, fast eine Million und achthunderttausend aus ihren Häuser zu ver-
treiben. Normalerweise bekamen sie den Befehl ihre Häuser sofort zu verlassen. 
Sie hatten nur eine halbe Stunde Zeit um ihre Sachen zu packen: Sie durften nur 
persönliche Gegenstände und lebensmittel für ein paar Tage mitnehmen. Jedes 
Zögern, von einem Widerspruch abgesehen, war mit dem Tod bestraft42.

40 F. Gerlach, Auf neuer Scholle, Berlin/leipzig 1941; H. Schwendemann, W. Dietsche, Hitlers 
Schloß. Die „Führerresidenz“ in Posen, Berlin 2003, s. 85.

41 H.-Ch. Petersen‚ Ordnung schaffen‘ durch Bevölkerungsverschiebung: Peter-Heinz Sera-
phim oder der Zusammenhang zwischen ‚Bevölkerungsfragen‘ und Social Engineering, „Historical 
Social Research / Historische Sozialforschung”,  31, No. 4 (118).

42 J. J. Preece, Ethnic Cleansing as an Instrument of Nation-State Creation: Changing State 
Practices and Evolving Legal Norms, „Human Rights Quarterly”, 20, 1998, s. 817–842, s. 818 f. – 
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An die Stelle der vertrieben Polen wurden die Deutschen aus anderen polni-
schen Gebieten oder anderen mittel- und osteuropäischen ländern herbeigeholt43.

In der Tat waren diese leute nicht „höher zivilisiert“ als die Bewohner des 
westlichen Polens, sie lebten oft seit Jahrhunderten z.B. in der Karpaten oder in 
dem Balkan und konnten sich in Großpolen in ganz anderer Umwelt und wirt-
schaftlichen Bedingungen nicht zurechtfinden. Für sie auch diese ganze Aktion 
brachte Unglück und oft Tragödie.

In der wirtschaftlichen Hinsicht waren die wahnsinnigen Massendeportatio-
nen sinnlos: die waren auch die schwere Belastung für die deutsche Administra-
tion44. Aber die Geschichte zeigt oft, dass manchmal die Voraussetzung, eine Idee 
ins leben durchzuführen, ist einfach nur die Idee in sich selbst.

Jedenfalls ist es am Ende erwähnenswert, dass die Sowjeten aus den von ih-
nen besetzten Gebieten bis Juni 1941 etwa anderthalb Millionen Menschen nach 
Sibirien umgesiedelt haben: überwiegend die Polen, aber doch nicht nur: Ukra-
iner, Weißrussen und Juden - all diese, die sie als potentiell störend für die Erfül-
lung der Ideen von Stalin qualifiziert haben45.

Das ist doch ein anderes Thema und eine unterschiedliche Geschichte, aber 
auch sie wäre im Stande zu zeigen, welche Kraft die menschlichen Imagination 
haben könnte, bei Implementierung des Absurdes.

THE OLD ROOTS Of THE MODERN STEREOTyPE Of POLAND IN GERMANy, OR: WHAT WAS 
THE CONNECTION BETWEEN THE HITLER’S PROPAGANDA AND THE PERCEPTION Of THE 

SLAvS IN THE MIDDLE AGES

All over the world, in the popular lectures on the Second World War the Polish Uhlans are of-
ten presented as allegedly charging the German tanks in September 1939. Assuming the scrutiny of 
the contents of Hitler’s false propaganda presented in a movie „Kampfgeschwader lützow”,1941, 
the analysis was conducted over the structure in the topic story- which was referred to by the movie 
makers, and which is unwittingly rehashed also by others (as was also done by Andrzej Wajda 
in a movie “lotna”, 1959- who in this case wanted to present courage and determination of the 
defenders of Poland). A brief overview of the existing phenomenon, having many variations and 

der Autor behauptet, aus den Gebieten, die ins das Reich eingegliedert wurden, seien 1,2 Milionen 
Polen vertrieben worden, und auf ihren Platz sollten etwa sechshundertatusend Deutsche eingesie-
delt werden; die ganze Probelmatik bespricht: Philip T. Rutherford, Prelude to the Final Solution: 
The Nazi Program for Deporting Ethnic Poles, 1939–1941, lawrence 2007 – (leider ist das Buch für 
mich nicht zugänglich); sieh auch die Rezension des Werkes von Jonathan Huener, „Slavic Review”, 
68, 2009, 2, s. 412–413.

43 Cz. Łuczak, Położenie ludności polskiej w Kraju Warty 1939–1945, Poznań 1987; Cz. Ma-
dajczyk, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, Warszawa 1970.

44 D. l. Bergen, Instrumentalization of ‘Volksdeutschen’ in German Propaganda in 1939: 
Replacing/Erasing. Poles, Jews and other Victims, „German Studies Review”, 31, 2008, s. 447–470.

45 M. Föllmer, Was Nazism Collectivistic? Redefining the Individual in Berlin, 1930–1945, 
„The Journal of Modern History”, 82, 2010, s. 61–100.
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semantic connections, shows the basic characteristics of the image of “a Pole- loser of civilisation” 
functioning in the consciousness of the part of the German intellectual spheres. The analysis goes 
all the way from the modern day period to the medieval times, and the topos of the “barbaric north”, 
the contents of which were drawing the patterns and inspirations for the storyline described in the 
article.

ANDRZEJ PLESZCZyńSKI



71

F. Gerlach, Auf neuer Scholle, s. 85
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Ceremoniał powoływania władców na rusi w Xii wieku 
na przykładzie intronizacji książąt igora Światosławowicza 

i izjasława mścisławowicza w 1146 roku

Zmiana panującego była jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu daw-
nych społeczności1, nic też zaskakującego, że należała do  stałych motywów nar-
racji historiograficznej2. latopisy ruskie nie są pod tym względem wyjątkiem, 
choć na ich kartach rzadko znajdziemy obszerne opisy ceremonii towarzyszących 
powoływaniu władcy.  Oszczędne w formie przekazy źródeł ruskich powodowały, 
że zagadnienie intronizacji książęcej na Rusi znajdowało się na peryferiach zain-
teresowań badawczych, zaś ferowane w literaturze przedmiotu ogólne sądy doty-
czące  zarówno przebiegu samej uroczystości, jak i jej wymowy ideowej diame-
tralnie się różniły3. Jeszcze w XIX stuleciu sformułowano pogląd, że uroczystość 

1 C. Bell, Ritual. Perspectives and Dimensions, Oxford 1997, s. 46–52; 128–137;  J. l. Nelson, 
Politics and Ritual in Elary Medieval Europe, london 1986, s. 283–285.

2 Ibid., s. 285 i n.;  G. Kipling, Enter the King. Theatre, Liturgy, and Ritual in the Medi-
eval Civic Triumph, Oxford 1998; E. A. Mel’nikova, Istoričeskaja pamjat’ v ustnoj i pis’mennoj 
tradycijach (Povest’ vremennych let i Saga ob Inglingach), [w:] Drevnejše gosudarstva vostočnoj 
Evropy. 2001 god. Istoričeskaja pamjat’ i formy ee voploščenija, red. E. A. Mel’nikova, мoskva 
2003, s. 48–81.

3 A. V. Gorskij, O svjaščennodejstvii  venčanija i pomazanija carej na carstvo, „Tvorenja sv-
jatych otcov v russkom perevode”, t. 49, 1882, Pribavlenja, s. 131–133; W. K. Medlin, Moscow and 
East Rome. A Political Study of Relations of Church and State in Muscovite Russia, Genève 1952, 
s. 54–61;  F. Dvornik, Byzantine political ideas in Kievan Russia, „Dumbarton Oaks Papers”, vol. 9, 
(1956), s. 116–117; A. Poppe, Das Reich der Rus im 10 und 11 Jahrhunderts: Wandel der Ideenwelt, 
„Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. Neue Folge” 1980, Bd. 28, H. 3, s. 351–352; idem, The En-
thronement of the Prince in Kievan Rus’, [w:] The 17th International Byzantine Congress: Abstracts 
of Short Papers, Washington, 1986;  J. Banaszkiewicz, Bolesław i Predsława. Uwagi o uroczystości 
stanowienia władcy w związku z wejściem Chrobrego do Kijowa, „Kwartalnik Historyczny” 1990, 
nr 4, s. 8–21; A. P. Toločko, Knjaz’ v drevnej Rusi, vlast’ sobstvennost’ ideologija, Kiev 1992, s. 139–
147; V. M. Rička,  Vladimir’ na stole, Obrjad intronizacji v Kijvs’kij Rusi,  „Ruthenica”, t. VI, Kiїv 
2007, s 118–127; idem, Knjažij dvir Kieva, [w:] Knjažij dvir pivdennoj Rusi X–XIII st., red. M. F. Ko-
tljar, V. M. Rička, Kiїv 2008, s. 137–166; K. S. Gvozdenko, Ceremonja kniažeskoj intronizacii na 
Rusi v domongol’skij period, „Drevniaja Rus’, Voprosy Medievistiki” 2009, nr 1, s. 17–35.
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stanowienia władcy na Rusi, jakkolwiek pozbawiona rytu namaszczenia, miała 
wyraźnie sakralny wymiar4. Dopiero w latach sześćdziesiątych poprzedniego stu-
lecia nieco inne spojrzenie na wspomnianą kwestię zaprezentował bizantynista 
Francis Dvornik. Opowiadając się za tezą o bizantyjskich wpływach  na ruski 
ceremoniał intronizacyjny, zanegował on  jednocześnie  tezę o szczególnej roli 
duchownych w rytuale powoływania władcy. Wspomniany badacz wskazywał, 
że w Bizancjum uroczystość ta miała stricte świecki charakter, zaś uczestniczą-
cy w niej przedstawiciele Kościoła występowali  w roli nie tyle kapłanów, ile 
„urzędników państwowych”. Podobnie, zdaniem uczonego, było na Rusi, gdzie 
powielono ów schemat5. 

W nowszej literaturze przedmiotu pytanie o charakter rytu wyniesienia wład-
cy i udział w nim duchowieństwa  postawił  Andrzej Poppe. Opowiadając się 
za tezą o ścisłym naśladownictwie na Rusi modelu bizantyjskiego, badacz ów 
wskazywał na  sakralny wymiar ceremonii, której główny akt – wprowadzenie 
na tron, odbywał się od połowy XI w. w katedrze św. Sofii. Brak informacji o in-
tronizacjach książąt w kijowskiej katedrze  do połowy XII w. (1146) uczony tłu-
maczył lakonicznością przekazów, które pomijały ten oczywisty dla ówczesnych 
fakt6. Nieco bardziej wyważone stanowisko w tej kwestii zajęli badacze, którzy 
wskazywali na ewolucję rytu wyboru panującego na Rusi. Pierwotnie świecki ce-
remoniał powoli nabierał sakralnego wymiaru, choć zdania, kiedy doszło do  jego 
ostatecznego „zawłaszczenia” przez Kościół, są podzielone7. 

4 A. V. Gorskij, op. cit., s. 131–133.
5 F. Dvornik, op. cit., s. 116–117. Podobnie za świecką formą bizantyjskiego rytuału stanowie-

nia władcy opowiadała się J. l. Nelson, op. cit., s. 259–279.
6 A. Poppe, op. cit., s. 351–352, przyp. 47. Wspomniany badacz doszedł  do wniosku, że na 

Rusi bizantyjski ryt intronizacyjny funkcjonował od czasów Włodzimierza Wielkiego, przy czym 
istotną rolę w jego przeszczepieniu na grunt ruski odegrała żona ruskiego monarchy księżna bizan-
tyjska Anna. Według A. Poppego głównymi elementami ceremoniału było: związanie intronizacji 
z ważnymi świętami kościelnymi, uroczysty wjazd do grodu. Dalsza część ceremonii odbywała 
się w cerkwi. Podczas uroczystego nabożeństwa odprawianego przez metropolitę i biskupów ksią-
żę składał przysięgę, iż będzie przestrzegał praw, po czym następowało wprowadzenie na tron. 
Wspomniany badacz po raz pierwszy postawił pytanie, gdzie realnie znajdował się  tron książęcy – 
w cerkwi czy też poza nią. Badacz przychylał się do tej pierwszej ewentualności. Podobny porządek 
ceremoniału intronizacyjnego widział ukraiński badacz  V. M. Rička, (Vladimir’ na stole…, s. 118–
127), choć uważał, że ostatecznie ceremonia powoływania władcy na tron wykształciła się w XII  
stuleciu. 

7 J. Banaszkiewicz wskazywał na pewną dwutorowość rozwoju ceremoniału intronizacyjnego 
na Rusi, czerpiącego, z jednej strony, wzorce z ideologii bizantyjskiej, z drugiej zaś, odwołującego 
się  do lokalnej tradycji. Wspomniany badacz wskazywał na dwa najważniejsze momenty intro-
nizacji władców ruskich w XI w.: adventus regis oraz  zajęcie tronu, i im poświecił szczególną 
uwagę  (Bolesław i Predsława…,  s. 8–21). Nieco inaczej patrzył  na to zagadnienie A. P. To- 
ločko. Uważał on, że w X–XI stuleciu ceremoniał miał charakter świecki i posadowienie władcy  
na tronie miało miejsce na dworze książęcym. Począwszy od XI w., przeniesiono ceremoniał in-
tronizacyjny do cerkwi, jednak już  w latach pięćdziesiątych XII stulecia powrócono do praktyki 
powoływania władcy na dworze książęcym. Według badacza porządek ceremonii był następujący: 

MARIuSZ  BARTNICKI



75

W niniejszym artykule spróbujemy przyjrzeć się tej dyskusyjnej kwestii 
z perspektywy dwu przekazów – powołania na tron książąt Igora Olegowicza 
i Izjasława Mścisławowicza.  Podania te będą dla nas również pretekstem do szer-
szej refleksji nad  rytami towarzyszącymi wyniesieniu władcy na Rusi.  

Naszą obserwację rozpoczniemy od przekazu latopisu kijowskiego, który naj-
pełniej informuje nas o burzliwych wydarzeniach, jakie miały miejsce w Kijowie 
na początku sierpnia 1146 r. Brzmi on następująco: „Igor že echa Kievu i sozva 
Kijane vsi na goru na Jaroslav’ dvor’ i cjelovavše k nemu chrest’ i paky skupišasja 
vsi Kijane u Turovy bož’nicje i poslaša po Igorja rekouče knjaže pojedi k nam’  
Igor’ že poem’ brata svoego Svjatoslava i echa k nim’ i sta s’ družinoju svoeju 
a brata svoego Svjatoslava posla k nim’ u vječe. I počaša kijane skladyvati vinu 
na tiuna na Vsevoloža na Rat’ju i na drugago tivuna Vyšegorod’skogo na Tudora 
rekuče Ratša ny pogubi Kiev’, a Tudor’ Vyšegorod’ a nynje knjaže Svjatoslave 
cjelui nam’ chrest’ i za bratom’ svoim’ jašče komu nane budet’ obida  da ty pra-
vi. Svjatoslav’  že reče im’ cjeluju krest’ za bratom’ svoim’. jako ne boudet’ vy 
nasil’ja nikotorogo že, a se vy i tivun’ a po vašei voli.  Svjatoslav že s’sed’ s konja 
i na tom’ celova chrest’ k nim’ u vječi Kijane že vsi s’sjedše s kon’ i  ačaša molviti. 
Brat’ tvoj knjaz’ i ty i na tom’ celovaše vsi Kijane chrest’ i s detmi uže pod’ Igo-
rem’ ne l’stiti pod’ Svjatoslavom’  i Svjatoslav’ poima lutšyi muže Kijanje i echa 
s nimi bratu svoemu Igorevi i reče brate na tom’ az’ celova k nim’ chrest’ uže ti ja 
imeti v’ pravdu i ljubiti. Igor’ že  s’sed’ s konja i celova k nim’ krest’ na vsi voli 
i na brat’nii…”8.

Gwoli wyjaśnienia dodać należy, że prawa Igora na tron kijowski zasadzały 
się na solidnych podstawach. Jeszcze za życia poprzednika – księcia kijowskiego 
Wsiewłoda, został oficjalnie desygnowany na  jego następcę9. Wówczas  przy-
sięgę wierności złożyli Igorowi zarówno mieszkańcy Wyszogrodu, jak i Kijo-
wa.  Działania Igora związane z wejściem w prawa monarchy kronikarz kijowski 

wjazd do grodu, uroczystości w cerkwi, ustanowienie „rjadu” z poddanymi i królewska uczta op. 
cit., s. 139–147). Nieco inaczej kwestię tę widział K. S. Gvozdenko, która zestawiając wiadomości 
źródłowe o ingresach monarszych na Rusi, doszedł do wniosku, że  dopiero w latach pięćdziesią-
tych XII w. możemy mówić o sakralizacji rytuału wyniesienia władcy (K. S. Gvozdenko, op. cit., 
s. 17–35.)  Podejmując obserwację wiadomości latopisarskich dotyczących zwłaszcza najstarszych  
intronizacji monarszych, warto uświadomić sobie, że zostały one przedstawione z punktu widzenia 
późniejszych kompilatorów. Niesie to za sobą ważkie konsekwencje. Z jednej strony, najstarsze 
zapisy, „oszczędne” w formie, mogą rodzić przekonanie o braku rozbudowanych rytów introniza-
cyjnych w X i XI stuleciu lub też pod piórem dwunastowiecznego redaktora nabrać cech intronizacji 
monarszych w duchu współczesnym autorowi zwodu. Dlatego wydaje się, że  wyciąganie daleko 
idących wniosków z „mechanicznie” zestawionych wiadomości  źródłowych  i próba wykazania 
na tej podstawie rozwoju ceremoniału intronizacyjnego na przestrzeni X–XIII stulecia wydaje się 
zadaniem nieco ryzykownym. 

8 Ipat’evskaja letopis’, Polnoe Sobranie Russkich letopisej (dalej: PSRl), t. 2, Moskva 2001 
(reprint wyd. Sanktpeterburg 1908, kol. 321–322).

  9 Ibid., kol. 321.
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sprowadził, jak widzimy, do dwu aktów: wejścia do Kijowa (echa Kievu)  oraz 
odebrania przysięgi wierności od mieszkańców grodu na Jarosławowym Dwo-
rze. Wydarzenia rozgrywające się na  placu obok Turowej cerkwi nie wiązały 
się już z samą uroczystością wyniesienia władcy10. Kijowianie, zgromadzeni na 
tradycyjnym miejscu obrad wiecowych11, podjęli próbę,  zakończoną zresztą suk-
cesem, renegocjacji wzajemnych stosunków z nowo obranym monarchą12. Nie 
uchroniło to zresztą księcia od utraty tronu. Wkrótce mieszkańcy grodu, którym 
Igor był „nie ugodien”, zaprosili na tron Izjasława Mścisławowicza. 

Niezwykle skromnie nakreślona scena intronizacji Olegowicza kontrastuje 
z opisem uroczystości, która odbyła się w Kijowie niespełna dwa tygodnie później 
podczas wprowadzania na tron Izjasława. Rywal Igora wkraczał do grodu w iście 
królewskim stylu – w asyście procesji, na czele z przedstawicielami duchowień-
stwa, podążył do cerkwi św. Sofii. Tam, pokłoniwszy się ikonie św. Bogurodzicy, 
zasiadł na tronie13. Uwagę zwraca fakt, że kronikarz przypisał obu ceremoniom  
zasadniczo odmienną lokalizację. O ile ryt posadzenia na tronie Izjasława zwią-
zał on z główną świątynią Kijowa – katedrą św. Sofii, o tyle intronizację Igora 
łączył z Jarosławowym dworem. Igor nie był jedynym monarchą, którego, jak 
przypuszcza część badaczy14, wyniesienie na tron odbyło się w obrębie rezyden-
cji książęcej. W ciągu XII stulecia latopisy ruskie notują 5 takich przypadków15.  
Problem swoistego „przestrzennego dualizmu” intronizacji Rurykowiczów zwią-
zano w literaturze przedmiotu z wspomnianą już dyskusją dotyczącą charakteru 
samego ceremoniału. Informacje zamieszczone w latopisach, wiążące introniza-
cję książęcą z dworem, traktowano jako dowód na jej świecki charakter. Biorąc 
pod uwagę rozbieżne zdania uczonych, spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, czy 
latopisarz kijowski, relacjonując intronizację Igora, pominął milczeniem sakralną  

10 K. S. Gvozdenko, op. cit., s. 22.
11 O placu targowym jako zwyczajowym miejscu obrad wiecowych wspomina przekaz Po-

wieści Lat Minionych, Ipat’evskaja letopis’, kol. 163. Znaczącą  rolę Podola nie tylko w życiu go-
spodarczym Kijowa, lecz również politycznym potwierdzają również badania archeologiczne. Zob. 
M. Sachaydak, Medieval Kiev from the Perspective of an Archaeological Study of the Podil District, 
„Ruthenica”, t. 4, Kijv 2005, s. 138–161.

12 Wbrew panującym w historiografii przekonaniom taka sytuacja nie była czymś wyjątko-
wym na Rusi w 2. połowie XII w. – S. Franklin, J. Shepard, The Emergence of Rus 750–1200, lon-
don and New york 1996, s. 347. Por. uwagi  G. Althoffa o sprawowaniu władzy w średniowieczu 
– G. Althoff, Potęga rytuału. Symbolika władzy w średniowieczu, Warszawa 2011, s. 14–22; idem,  
Ottonowie. Władza królewska bez państwa, Warszawa 2009, s. 180–187.

13 Ipat’evskaja letopis’, kol. 327.
14 A. P. Toločko, op. cit., s. 139–147; K. S. Gvozdenko, op. cit., s. 27.
15 K. S. Gvozdenko w podsumowaniu swojego zestawienia notuje 7 przypadków „introniza-

cji” na książęcym dworze, choć faktycznie powołuje się na 5 tego rodzaju przykładów – z czego 3 
odnoszą się do lat 1146–1150, op. cit., s. 24.
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część uroczystości, czy też faktycznie  takowej nie było16. Wydaje się, że w roz-
strzygnięciu tej kwestii może nam pomóc poznanie okoliczności powstania same-
go przekazu.

latopis kijowski jest źródłem niejednorodnym, powstałym z połączenia kil-
ku odrębnych kronik książęcych17. Proces scalania ich w jeden utwór literacki 
przebiegał w kilku etapach i zakończył się około 1198 r., kiedy to ihumen Ławry 
Peczerskiej Mojżesz dokonał ich ostatecznej redakcji18. Z naszego punktu widze-
nia szczególnie ważne jest przypuszczenie źródłoznawców, że wiadomości  z lat 
1146–1173 oparte zostały na zapisach latopisu powstałego w otoczeniu książąt 
czernihowskich. Według Borysa Rybakova  autorem tzw. latopisu światosława 
Olegowicza (brata Igora) był ihumen Ławry Peczerskiej Polikarp19. Wspomnia-
ny uczony uważał, że domniemany autor latopisu czernihowskiego pełnił  po-
czątkowo funkcję sekretarza  światosława Olegowicza, zarówno podczas pobytu 
księcia w Nowogrodzie (lata 1136–1141), księstwie siewierskim (1141–1145), jak 
i w Kijowie (1146). Około 1155 r. Polikarp wstąpił do Ławry Peczerskiej, gdzie 
rozpoczął pracę nad nowym ogólnoruskim latopisem, który z wyraźną  sympatią 
odnosił się do  Olegowiczów20. Napisany przez duchownego latopis za lata 1146–
1171 został następnie  włączony w skład zwodu kijowskiego za panowania księ-
cia kijowskiego Rościsława. Przyjmując powyższe ustalenia za pewnik, rosyjski  
badacz K. S. Gvozdenko, odrzucał możliwość pominięcia przez wspomniane źró-
dło tak ważnej informacji związanej z  wyniesieniem na tron  Igora Olegowicza 
jak posadzenie na stole w  katedrze św. Sofii21. 

Jakkolwiek sama hipoteza o udziale Polikarpa w pracach nad latopisem ki-
jowskim wydaje się prawdopodobna, to jednak nie mamy pewności, że był on 
autorem  tych zapisów, które dotyczyły Olegowiczów. Większa część „życiorysu” 
Polikarpa zrekonstruowanego przez B. Rybakova ma charakter czysto hipotetycz-
ny. Ihumen Polikarp po raz pierwszy pojawił się na kartach latopisu w 1166 r. 
i występował jako jeden z najbliższych współpracowników Rościsława Mści-
sławowicza. Ihumen cieszył się zaufaniem również potomka Rościsława – Ro-
mana Rościsławowicza. Jeżeli założymy, że  był on jednym z autorów latopisu 

16 Zdaniem K. S. Gvozdenki intronizacja Izjasława była pierwszą, która odbyła się w katedrze 
św. Zofii, op. cit., s. 27–35. 

17 K. N. Bestužev-Rjumin, O sostavje russkich ljetopisej do konca XIV vjeka, Sankt Peterburg 
1868, s. 149;  A. A. Šachmatov, Obozrjenje russkich letopisnych zvodov XIV–XVI vv., Moskva–le-
ningrad 1938, s. 70–79; M. D. Priselkov, Istorija russkogo letopisanija XI–XV vv., leningrad 1940, 
s. 47–55;  D. S. lichačev, Ruskije letopisi i ich kulturno-istorićeskoje značenie, Moskva–leningrad 
1947, s. 187–188; B. A. Rybakov, Russkije letopiscy i avtor Słova opolku Igorievie, Moskva 1972, 
s. 38–60.

18 B. A. Rybakov, op. cit., s. 60–71.
19 Ibid., s. 38–8.
20 Ibid., s. 57–60.
21 K. S. Gvozdenko, op. cit., s. 27.
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kijowskiego, to  miał on przed sobą niezwykle trudne zadanie. Musiał przedsta-
wić dzieje zatargów o tron kijowski między Monomachowiczami i Olegowiczami 
w sytuacji, kiedy obie zwaśnione strony zawarły już  porozumienie. W 1149 r. 
córka światosława została wydana za Romana Rościsławowicza, zaś kilka lat 
później doszło do kolejnego mariażu – tym razem córki Rościsława Mścisławo-
wicza Agafii z synem światosława – Olegiem22. Polikarp, redagując latopis za lata 
1146–1149, mógł, tak jak przypuszczał Rybakov, korzystać z własnych zapisów, 
choć nie możemy wykluczyć  ewentualności, że posiłkował się czernihowskim 
latopisem Olegowiczów23, którego fragmenty odpowiednio przeredagował. Pozo-
stawiając tę kwestię otwartą, zauważyć możemy, że w kronice kijowskiej za lata 
1146–1147, mimo pewnych sympatii wobec Olegowiczów, wyraźnie podkreślano 
prawa Monomachowiczów do tronu kijewskiego. Znalazło to swój wyraz również 
w  sposobie ujęcia intronizacji Izjasława. latopisarz, by zalegalizować wybór 
wspomnianego władcy, który zasiadł na tronie kijowskim, łamiąc wcześniejsze 
porozumienia  (był więc w pewnym sensie uzurpatorem), uciekł się do typowe-
go dla kronikarstwa średniowiecznego motywu: „monarchy przyzwanego przez 
lud”24. Mścisławowicz, podobnie jak jego dziad Włodzimierz Monomach, czując 
się odpowiedzialny za losy wspólnoty kijowskiej, zgodnie z dewizą „nie chcę, ale 
muszę” zdecydował  się na rozprawę z Igorem Olegowiczem.  latopisarz nie bez 
powodu rysował scenę entuzjastycznego powitania Izjasława przez społeczność 
kijowską u  bram miasta. Aklamacja wyrażona przez poddanych wraz z rytualnym 
przekroczeniem bramy grodu – centrum wołości, należała do jednych z najważ-
niejszych rytów legalizacji władzy25.  latopisarz, dla usankcjonowania panowa-
nia Mścisławowicza, wspomniał również o uroczystości posadzenia władcy na 
tronie w katedrze św. Sofii, dodając przy tym znamienny komentarz: „I siadł na 
tronie dziada swojego i ojca”26.  

Rzecz charakterystyczna, że oba te kluczowe ryty zostały pominięte lub le-
dwo zasygnalizowane przy opisie intronizacji Igora. Przemilczano uroczystości 
związane z adventus regis Igora, zaakcentowano natomiast jedno wydarzenie:  
przysięgę wierności, jaką kijowianie złożyli Olegowiczowi na książęcym dworze.  

22 D. Dąbrowski, Genealogia Mścisławowiczów. Pierwsze pokolenia (do początku XIV w.), 
Kraków 2008, s. 404–405, 434–435. 

23 Za takim rozwiązaniem opowiadali się A. A. Šachmatov, op. cit., s. 70–79, M. D. Prisjelkov, 
op. cit., s. 47–55. 

24 T. Vilkul, Ljud’e i knjaz’ v konstrukcijach letopiscev XI–XIII vv., Kiїv 2007, s. 111–160.
25 E. H. Kantorowicz, The King’s Advent and the Enigmatic Panels in the Doors of Santa 

Sabina, “The Art Bulletin”, 26, 1944, s. 207–231; A. Alfőldi, Die monarchische Repräsentation im 
rőmischen Kaiserreiche, Darmstadt 1970, s. 88; J. lehnen, Adventus principis. Untersuchungen zu 
Sinngehalt und Zeremoniell der Kaiserankunft in den Städten des Imperium Romanum, Frankfurt 
a. M. 1997; G. Kipling, Enter the King. Theatre, Liturgy, and Ritual in the Medieval Civic Triumph, 
Oxford 1998; J. Banaszkiewicz, op. cit., s. 7–9.

26 Ipat’evskaja letopis’, kol. 327.
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latopis nie szczędzi nam drobiazgowych informacji o przebiegu konfliktu między 
mieszkańcami grodu a nowo powołanym władcą. Rzecz charakterystyczna, że 
Igor został przedstawiony jako władca, który próbował rządzić bez porozumienia 
z lokalnymi bojarami. Nawet wówczas kiedy doszło do zamieszek, książę pozo-
stał biernym obserwatorem wydarzeń, ciężar negocjacji wziął na siebie jego brat 
światosław27. W świecie, gdzie sprawowanie władzy opierało się na osobistych 
kontaktach z przedstawicielami elity, takie zachowania mogły drogo kosztować 
władcę. Wzajemne relacje księcia Igora z poddanymi, wedle latopisarza, opiera-
ły się na wymuszonych przysięgach, które wiarołomni kijowianie zerwali przy 
pierwszej nadarzającej się okazji28. Społeczność grodu  ponosiła, zdaniem lato-
pisarza, odpowiedzialność za usunięcie  księcia Igora z tronu.  Kijowianie, jako 
bohater zbiorowy, występują więc w przekazie w podwójnej roli: pełnią funkcję 
usprawiedliwiającą konkurenta Igora – Izjasława (wszak to kijowianie wystąpili 
przeciw Olegowiczowi)29 i legitymizują władzę Izjasława. Zabiegi o tron kijowski 
w 1146 r. zostały więc przedstawione wedle schematu: książę, którego postępo-
wanie budzi niechęć poddanych,  traci władzę na rzecz kandydata powołanego  
przez lud.  

W podobnej konwencji  ujęto okoliczności  powtórnego wyniesienia Izjasła-
wa na tron kijowski  w 1150 r. Kiedy wspomniany książę przybył do Kijowa, by 
opanować opuszczony przez Jerzego Długorękiego tron, zastał w grodzie  stryja 
księcia Wiaczesława. Kronikarz, mimo świadomości, że Wiaczesław  miał pierw-
szeństwo do tronu kijowskiego z racji starszeństwa, przedstawił Izjasława jako 
pełnoprawnego władcę kijowskiego. Powołanie Wiaczesława na stolec książęcy 
zostało w przekazie  ograniczone do dwu epizodów: wjazdu księcia do Kijowa 
i zajęcia Jarosławowego dworu. Uwagę zwraca osobliwa forma zapisu. Brzmi on 
następująco: Wiaczesław „v’jechav’ i s’sjede na Jaroslavli dvore”30. Samo zda-
nie robi wrażenie skróconego, dodatkowo użyty w zdaniu czasownik  „zsiądzie”, 
który nie zgadza się z formą okolicznika miejsca (dwór Jarosława), czyni jego 
przekaz niezbyt jasny. Stwarza to  wrażenie,  że zapis jest w tym miejscu niezbyt 
umiejętnie przeredagowany lub skrócony przez jednego z redaktorów latopisu. 
Skróconą lub przeredagowaną treść uzupełniono natomiast  mową, jaką kijowia-
nie wygłosili do Izjasława.  Mieszkańcy grodu wyrazili poparcie dla władcy i na-
kłaniali księcia, by  przybył do katedry św. Sofii, gdzie zamierzano przeprowadzić 

27 światosław w narracji latopisu kijowskiego urasta do rangi współrządcy wołosti kijowskiej 
– Ipat’evskaja Letopis’, kol. 322.

28 Mieszkańcy grodu trzykrotnie składali przysięgę na wierność księciu Igorowi: podczas de-
sygnacji na tron kijowski, po raz kolejny w trakcie intronizacji władcy i po  zamieszkach w Kijowie, 
na wiecu zwołanym przy Turowej cerkwi, Ipat’evskaja letopis’, kol. 320–322.

29 Ten negatywny wizerunek mieszkańców Kijowa został zresztą wykorzystany również 
w późniejszej opowieści o kaźni Igora – Ipat’evskaja Letopis’, kol. 349–353.

30 Ibid., kol. 396–397.
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jego intronizację. Ponownie autor przekazu odwoływał się do  siły tradycji – tron 
kijowski, wedle jego mniemania, to tron Monomachowiczów: dziada i ojca Izja-
sława. 

Mimo nalegań kijowian Izjasław nie zdecydował się na ów krok. Możemy 
przypuszczać, że wiązało się to z pewnym problemem „technicznym”. Zapew-
ne wcześniej aktu takiego dokonał Wiaczesław. Izjasław nie mógł więc wejść 
w prawa monarchy dopóty, dopóki jego rywal przebywał w grodzie. Kronikarz 
naszkicował niezwykle sugestywną scenę spotkania obu konkurentów. Izjasław, 
który w otoczeniu wojska i wzburzonych kijowian przybył na Jarosławowy  
dwór, zastał stryja siedzącego w saniach31. Dodajmy, że zdarzenie miało miej-
sce pod koniec sierpnia 1150 r. Wymowa tego aktu była niezwykle sugestywna: 
Izjasław przejmie władzę w Kijowie pod warunkiem, że zdecyduje się zgładzić 
konkurenta32. Ten jednak ostatecznie uznał prawa stryja  do tronu kijowskiego.

Z powyższych obserwacji wynika więc, że forma przekazu  latopisu kijow-
skiego dotycząca książęcych intronizacji z lat 1147–1150 nie była przypadkowa.  
Autor lub późniejszy redaktor, przedstawiając wydarzenia z lat pięćdziesiątych 
XII w., świadomie wybierał i prezentował określoną wizję przeszłości. Odpo-
wiednio łącząc fakty i interpretując je, przedstawił własną koncepcję rywalizacji 
o tron kijowski, w której jedynym pełnoprawnym pretendentem do władzy był 
Izjasław Mścisławowicz. Przykład Igora światosławowicza oraz Wiaczesława 
pokazuje, że brak wiadomości o sakralnej części ceremonii nie był tylko efek-
tem lakoniczności ruskich  latopisów, lecz niekiedy także świadomym zabiegiem 
kompozycyjnym autora przekazu. 

Biorąc pod uwagę powyższe obserwacje, stajemy jednak przed pytaniem, 
jaką rolę w ceremoniale intronizacyjnym władców ruskich odgrywał dwór ksią-
żęcy. Poza znanymi nam już epizodami z lat 1146 i 1150 latopisy zanotowały do 
połowy XII w. dwa podobne przypadki. Pierwszy z nich dotyczył powołania na 
tron Wsiesława w roku 1068. Przypomnijmy, że odbyło się to podczas buntu. 
Kijowianie, wyswobodziwszy wspomnianego księcia z porubia, okrzyknęli go 
władcą na dworze książęcym33. Nie wiemy, czy wybór miejsca, gdzie dokonano 
tego aktu był  zamierzony czy też przypadkowy (na dworze książęcym znajdował 
się porub). Uwagę zwraca natomiast ceremonia, którą kronikarz określił technicz-
nym terminem „proslavit”34, odpowiadającym łacińskiemu acclamo. Biorąc pod 
uwagę żywiołowy charakter wydarzeń, możemy sądzić, że jednomyślne uznanie 
władcy wyrażone przez okrzyki zgromadzonych należało do tradycyjnych rytów 
wyłaniania  władcy na Rusi35. 

31 Ibidem.
32 O roli sań w obrzędzie pogrzebowym Rurykowiczów zob. D. N. Anučin’, Sani, lad’ja i koni 

kak’ prinadležnosti pochoronnago obrjada, Moskva 1890, s. 1–23.
33 Ipat’evskaja Letopis’, kol. 160–161.
34 Zob. uwagi K. S. Gvozdenko, op. cit., s. 20–21, przyp. 21. 
35 Ibidem. 
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Drugi z przekazów przedstawia okoliczności  przejęcia władzy w Kijowie 
przez dwu braci Izjasława Jarosławowicza w 1073 r. Wedle PMl światosław 
i Wsiewołod wjechali do Kijowa 22 marca  i siedli na tronie „na Berestovom”36. 
Wiadomość tę dopełnia żywot Teodozego Peczerskiego, z którego dowiadujemy 
się o uczcie, jaką obaj książęta wydali z okazji swojej intronizacji. Zaproszono na 
nią m.in. ihumena Ławry Peczerskiej Teodozego37. Niestety, żywot nie precyzuje, 
gdzie wspomniana uczta się odbyła. Wspomniany w przekazie PMl Berestow 
był podkijowską osadą, w której, wedle tradycji historiograficznej, znajdowała 
się jedna z rezydencji Włodzimierza Wielkiego38. Było to również ulubione miej-
sce pobytu kolejnego władcy Jarosława Mądrego39. Historiografia upatrywała 
w dworze książęcym na Berestowie również siedzibę Izjasława40. Trudność, jaką 
napotykamy przy interpretacji wspomnianej wzmianki, dotyczy rozumienia sfor-
mułowania „siedli na stole na Berestovom41”.  Możemy ją bowiem interpretować 
jako wskazówkę, gdzie odbyła się ceremonia wyniesienia władców na tron, lub 
też uznać za  informację, że  światosław i Wsiewołod obrali Berestowo na swoją 
rezydencję książęcą42. Jakkolwiek za główną siedzibę władców kijowskich uwa-

36 Ipat’evskaja letopis’, kol. 172.
37 Žitie Feodosja Pečerskogo, Biblioteka Drevnej Rusi, t. 1, Sankt Peterburg 1997, s. 420.
38 Wedle PMl Włodzimierz posiadał w Berestowie – Siółku 200  nałożnic. Ipat’evskaja Le-

topis’, kol. 268. Jakkolwiek w samej opowieści możemy dopatrywać się topiki charakterystycznej 
dla średniowiecznego opisu władcy poganina, została ona osadzona w przestrzeni, która autorowi 
przekazu kojarzyła się z ośrodkami władzy posiadającymi starą metrykę. O wyjątkowym znaczeniu 
dworu w Berestowie świadczy również fakt, że tam właśnie Włodzimierz, wedle tradycji historio-
graficznej, dożywał swych ostatnich dni – Ipat’evskaja Letopis’, kol. 115. 

39 Ipat’evskaja Letopis’, kol. 144.
40 K. S. Gvozdenko, op. cit., s. 22. Przeciw takiej hipotezie świadczą jednak  wydarzenia 

opisane w PMl pod 1069 r. Kiedy Izasław powrócił do Kijowa, nakazał przenieść targ na górę, tak 
by mieć większą kontrolę nad poddanymi. Jak możemy się domyślać, plac targowy umiejscowio-
no w pobliżu rezydencji księcia na wzgórzu kijowskim. Wieś Berestowo znajdowała się natomiast  
poza kompleksem kijowskim.

41 Zdania, gdzie dochodziło do wyniesienia władcy na tron, są podzielone w historiografii. 
A. Poppe uważał, że pierwotnie tron znajdował się  w Dziesięcinnej cerkwi, następnie zaś w kate-
drze św. Zofii (A. Poppe, op. cit., s. 351–352, przyp. 47). Podobne przypuszczenie wyraził W. M. Ri-
čka, Wladimir na stolie…, s. 118–127. Według A. P. Toločkiego do końca XI w. tron znajdował się 
na dworze książęcym, później zaś obyczaj intronizacji przeniesiono do cerkwi św. Sofii, po czym 
znów w połowie XII w. powrócono do zwyczaju powoływania władcy na dworze – A. P. Toločko, 
op. cit., s. 139–147. J. Banaszkiewicz, który rozpatrywał tę kwestię w kontekście środkowoeuropej-
skim, wyraził z kolei ostrożne przypuszczenie, że w XI stuleciu intronizacji władcy dokonywano 
być może na placu w pobliżu cerkwi (J. Banaszkiewicz, op. cit., s. 14–19). W tym wypadku należy 
jednak zaznaczyć, że tradycyjnym miejscem wiecowym był plac na Padole, zaś szczególną rolę tego 
obszaru w powstaniu grodu kijowskiego potwierdzają badania archeologiczne – zob. M. Sahaydak, 
op. cit., s. 138–161.

42 Na dwuznaczność określenia „stoł” wskazywał J. Banaszkiewicz, według którego nie za-
wsze odnosiło się ono do materialnego przedmiotu tronu książęcego, lecz również określało przeję-
cie władzy (J. Banaszkiewicz, op. cit., s. 19).
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żano dwór Jarosława, nazywany niekiedy Wielkim Dworem, to przypadek Bere-
stowa nie był wyjątkiem. Możemy domyślać się, że Jerzy Długoręki rezydował 
w „Pięknym Dworze”, który sam nazywał Rajem43, zaś światosław Wsiewłodo-
wicz i Ruryk Rościsławowicz  uczynili swoją siedzibą „Nowy Dwór”44. latopis 
kijowski wspomina również o dworze Mścisława Monomachowicza, Briaczesła-
wa Izjasławicza czy Węgierskim Dworze. lakoniczność przekazów nie pozwala 
w pełni określić roli, jaką wspomniane rezydencje pełniły w systemie sprawo-
wania władzy. Translokacje ośrodków władzy, jakie obserwujemy na przestrzeni  
XI–XII w., prowadzić mogą do wysnucia przypuszczenia, że nie tyle dwór, ile 
katedra św. Sofii zapewniała swoistą  ciągłość tradycji rytualnego miejsca stano-
wienia władców. Dwory książęce niewątpliwie były ważkim miejscem rytuałów 
związanych z inauguracją władców, ale to u wrót Złotej Bramy i w katedrze św. 
Zofii rozgrywały się najważniejsze akty: aklamacja poddanych i posadzenie na 
tronie. O tym, co działo się w cerkwi, gdzie przyszły następca wkraczał w otocze-
niu tylko najznamienitszych przedstawicieli społeczności, źródła ruskie przekaza-
ły nam niezwykle skromne informacje. Najobszerniejszym przekazem o tej części 
ceremoniału powoływania władcy jest relacja latopisu lavrient’ievskogo, o intro-
nizacji księcia Konstantyna Jurewicza w Nowogrodzie Wielkim w roku 1205.  
W cerkwi św. Sofii wspomniany władca został posadzony na tronie, następnie zło-
żono mu pokłon i całowano z honorem tron45. Sens wyżej przytaczanego rytuału 
odczytywać możemy w kontekście ewangelii wg św. Mateusza: „Kto przysięga 
na niebo, przysięga na tron boży i na tego, który na nim zasiada” (Ew. wg Mat. 
23,22).  W cerkwi znajdowali się ci, którzy byli podporą władzy książęcej, od ich 
nastrojów zależała pomyślność panowania.  Stąd też całując tron książęcy,  przy-
sięgali na niebo wierność panującemu. Być może wszystko to działo się w trakcie 
nabożeństwa. Z innych przekazów wiemy również, że władca oddawał w cerkwi 
pokłon ikonie Bogurodzicy46. 

Na tym jednak nie kończył się spektakl stanowienia monarchy. Dalsza jego 
część rozgrywała się w rezydencji panującego. Tam właśnie miała miejsce nie-
zwykle ważna z punktu widzenia lokalnej społeczności część ceremonii. Władca 
wprowadzał bojarów na urzędy i odprawiał z czcią zgromadzonych przedstawi-
cieli elity47. Działania władzy, obserwowane tym razem już przez licznie zgroma-
dzoną społeczność, były publiczną demonstracją pozycji, jaką poszczególni moż-
ni zajęli na dworze nowego monarchy. Nie zawsze oznaczało to kompletną dezin-
tegrację panującego już układu sił. Możemy również przypuszczać, że w trakcie 
uroczystości rozgrywających się w rezydencji książęcej ułożone zostały relacje  

43 Ipat’evskaja Letopis’, kol. 489.
44 Ibid., kol. 707.
45 Lavrient’ievskaja latopis’, [w:] PSRl, t. 1, leningrad 1926–1928), kol. 423–424. 
46 Ibidem.
47 Ibidem.  
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między monarchą a lokalną społecznością. Wróćmy na chwilę do przekazu o in-
tronizacji Igora. Jak pamiętamy, jedno drobiazgowo opisane w niej wydarzenie  
dotyczyło przysięgi, jaką złożyli mieszkańcy Kijowa zgromadzeni na placu przed 
Jarosławowym dworem nowemu władcy.  Nie był to odosobniony przypadek.  
Kroniki ruskie, począwszy od lat trzydziestych XII w., wspominają o „całowa-
niu krzyża” przez poddanych na wierność monarsze i odnotowują formuły towa-
rzyszące tej uroczystości.  Tak na przykład w 1159 r. mieszkańcy Połocka przy-
sięgali Rościsławowi Glebowiczowi „tyś nam książę i daj nam Bóg z tobą żyć  
i zdrady żadnej co do ciebie nie czynić”48. W podobnym tonie przysięgali, jak 
pamiętamy, kijowianie Igorowi i świętopełkowi w 114649.  Idea  potwierdzenia 
przysięgi przez „całowanie krzyża” niewątpliwie silnie związana była ze sferą sa-
kralną. Krzyż chronił przed „duchową chorobą” – kłamstwem, nienawiścią, pod-
stępem. Przesłanie tego obrządku można pojmować jako swego rodzaju „zaklę-
cie” zła, które siła krzyża przezwyciężała, umacniając wierność wobec składanej 
przysięgi50.   

Przysięga na krzyż składana przy okazji intronizacji nie zawsze miała  jedno-
stronny charakter. W narracjach latopisarskich  z XII stulecia znajdujemy również 
wiadomości o zobowiązaniach składanych przez Rurykowiczów. Taką przysięgę 
składali przed swoją intronizacją we Włodzimierzu nad Klaźmą książęta Rości-
sławicze Mścisław i Jaropełk, którzy przed wrotami do grodu przyrzekali miesz-
kańcom, że „niczego złego grodowi temu nie wyrządzą”51. Podobne zobowiązania 
wobec nowogrodzian złożył książę Wsiewołod Mścisławowicz. Niedotrzymanie 
ich stało się pretekstem do  buntu w Nowogrodzie w roku 1136, który w przeko-
naniu części badaczy wyznaczył początek nowej republikańsko-monarchicznej 
formy rządów w tym północnoruskim grodzie52. Zachowany fragmentarycznie 
materiał źródłowy wspomina o tego rodzajach układach sporadycznie, co jed-
nak nie oznacza, że były one zawierane wyjątkowo. Milczenie o porozumieniach 
władcy z poddanymi wydaje się zrozumiałe, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że 
większość latopisów powstawała w środowisku dworskim. Tego typu informacje 
pojawiały się więc przypadkowo, przy okazji doniesień o buntach poddanych, 
którzy przekraczali zobowiązania wobec panującego. Oczywiście charakter przy-
sięgi (jednostronna czy obopólna) w dużej mierze zależał od lokalnego układu sił 
między monarchą a poddanymi. 

48 Ipat’evskaja Letopis’, kol. 494.
49 Ibid., kol. 321–322.
50 P. S. Stefanovič, Krestocelovanie i otnošenie k nemu cerkvi v Drevnej Rusi, „Srednevekova-

ja Rus’, v. 5, Moskva 2004, s. 93; V.  M. Rička,  Knjažij dvir Kieva…, s. 153–155.
51 Ipat’evskaja Letopis’, kol. 597. Należy jednak zaznaczyć, że złożenie przysięgi przez Rości-

sławiczów wynikało z okoliczności, w jakich przejmowali władzę. Musieli oni dobywać siłą grodu, 
który zamknął przed nimi bramy, i dopiero głód zmusił mieszkańców Włodzimierza do pertraktacji 
z książętami.

52 V. l. Janin, Očerki istorii srednevekovogo Novgoroda, Moskva 2008, s. 43–66.
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Na koniec przyjrzyjmy się ostatniemu aktowi rozgrywającemu się na dworze 
książęcym, wieńczącemu proces przejmowania władzy – uczcie.  Stół królewski 
(książęcy) był symbolem obfitości, znakiem potęgi i zamożności panującego. Wy-
stępowanie monarchy jako ofiarodawcy żywności czyniło go pierwszym z pierw-
szych, potwierdzało jego przydatność do przewodzenia wspólnocie53. Ale przede 
wszystkim wspólne biesiadowanie było w świadomości społeczeństw europej-
skich postrzegane jako przeciwieństwo starcia orężnego, było gestem pokojowe-
go ułożenia relacji. Motyw wspólnego spożywania posiłku jako znaku zakończe-
nia konfliktu często pojawiał się w narracjach latopisarskich. Kiedy wspominany 
książę Izjasław Mścisławowicz po raz kolejny zajmował stolec książęcy w Kijo-
wie  wraz z zastępami posiłkujących go Węgrów, po uroczystościach w katedrze 
udał się na dwór Jarosława, gdzie: „i Ugry pozva so soboju na objed’ i Kijany 
i tu obedav’ s nimi na velicem’ dvorje na Jaroslavli i prebyša u velicje vesel’i”54. 
Zaproszenie do wspólnej biesiady było więc symbolem porozumienia między Iza-
sławem i towarzyszącymi mu Węgrami a kijowianami. Rzecz charakterystyczna, 
że pojęcie „uczta” w narracjach latopisów ruskich występuje z określeniami, które 
nie tylko akcentują radosne spędzanie czasu (weselili się, byli w radości wielkiej), 
lecz podkreślają również szczególną więź, jaka powstawała  między biesiadnika-
mi a fundatorem uczty. Powtarzające się zwroty „przebywać w wielkiej miłości” 
nie odnosiły się tylko do relacji międzyksiążęcych, lecz również odzwierciedlały 
zaistnienie pewnego „przymierza” między władcą a społecznością. Towarzyszące 
jej rytuały  ustalały właściwe miejsce jednostki w hierarchii społecznej. Uczta 
intronizacyjna miała więc niezwykle bogatą symbolikę, która odwoływała się 
zarówno do tradycji biblijnej, jak i do funkcjonującego w społecznościach in-
doeuropejskich przekonania o powinnościach władcy wobec wspólnoty, którą  
rządził.   

Podsumowując obserwacje, możemy opowiedzieć się za wyrażonym już w li-
teraturze poglądem, że na Rusi, począwszy od połowy XI w., zasadniczo nawią-
zywano do przestrzennych założeń ceremoniału bizantyjskiego. Nie oznaczało to 
jednak mechanicznego przeniesienia ideologii władzy i związanych z nią gestów 
oraz rytuałów, które funkcjonowały w Bizancjum. Te same ryty, te same działania 
w społeczeństwie o innej tradycji, wrażliwości kulturalnej mogły być zupełnie 
inaczej postrzegane. Wydaje się więc, że zagadnienie ruskiego rytu intronizacyj-
nego, zwłaszcza jego podstaw ideowych, wymaga dalszych wnikliwych badań. 

53 J. Banaszkiewicz, Podanie o Piaście i Popielu. Studium porównawcze nad wczesnośrednio-
wiecznymi tradycjami dynastycznymi, Warszawa 1986, s. 146; idem, Trzy razy uczta, [w:] Społe-
czeństwo Polski średniowiecznej, t. 5, red. S. K. Kuczyński, Warszawa 1992, s. 95–108; R. Micha-
łowski, Restauratio Poloniae w ideologii dynastycznej Galla Anonima, „Przegląd Historyczny”, 
t. 76, z. 3, 1985, s. 457–480.

54 Ipat’evskaja Letopis’, kol. 416.
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THE CEREMONy Of CONSCRIPTING THE RuLERS IN RuS IN THE 12TH CENTuRy, 
ILLuSTRATED WITH AN EXAMPLE Of THE ENTHRONEMENT Of IGOR SvyATOSLAvICH 

AND IZJASLAv MSCISLAvOvICH IN 1146

The article discusses the problem of the enthronement of the rulers of Rus in the 12th century. 
It was proved by an example of two princes, Igor Svyatoslavich and Izjaslav Mscislavovich, that the 
accounts of appointing the rulers were suitably “modelled” by the authors of the latopisy (chronic-
les/annals), who in this way created a specific vision of the future in accordance with the views of 
their protectors. The abovementioned observations point out that the factual and historical approach 
towards this kind of narration, without any second-thoughts on the literary and ideational form, can 
lead to an erroneous interpretation of the process of shaping the enthronement ceremonial in Rus. 
The author contradicts the theory, propounded in the literature on this subject-matter about the “spa-
tial dualism” of the Russian ryt on the enthronement (in the Orthodox church or the prince’s court), 
corroborating the view that starting from the middle of the 11th century the place of appointing the 
rulers of Rus has been the cathedral of Santa Sophia.
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Mieszkańcy ośrodków grodowo-miejskich odgrywali istotną rolę zarówno 
w życiu poszczególnych jednostek administracyjno-terytorialnych zwanych wo-
łościami, jak i całej Rusi Halicko-Wołyńskiej. Ich stosunek do władz państwo-
wych i rola w systemie administracyjnym państwa jest jednak znana dosyć słabo. 
Główną przyczyną tego stanu rzeczy są znikome informacje w źródłach pisanych. 
W zbiorze prawa dawnej Rusi – Ruskiej Prawdzie – tak w jej obszernej, jak i krót-
kiej redakcji, przedstawiciele tej grupy poddanych nie zostali odnotowani. Ruska 
Prawda w obszernej redakcji wspomina wprawdzie o rzemieślnikach i kupcach, 
nie wyróżnia jednak wśród wzmiankowanych przedstawicieli tych grup miejsca 
ich zamieszkania, jednakowo traktując mieszkających na wsiach, jak i w ośrod-
kach grodowo-miejskich.

Odnotować należy przy tym, iż „wira” („główszczyzna”)1 za zabójstwo rze-
mieślnika, według Ruskiej Prawdy, była porównywalna z „wirą” należną za za-
bójstwo drobnych urzędników książęcych lub bojarskich – ciwunów wiejskich2, 
i była wyższa niż „wira” za zabójstwo riadowiczów3, smerdów4 i chołopów5: „а въ 
сельскомъ тиоунѣ кнѧжи или в ратаинѣмь, то 12 гривнѣ. а за рѧдовича 

1 Kara stosowana za zabójstwo, która wyrażała się w uiszczeniu przez sprawcę odszkodowa-
nia finansowego [Вира, [w:] Советская историческая энциклопедия (dalej: СИЭ), t. 3, москва 
1963, s. 500].

2 Sługa książęcy lub bojarski, biorący udział w zarządzaniu gospodarstwem (Тиун, [w:] СИЭ, 
t. 14, москва 1973, s. 241–242).

3 ludność wiejska, zależna od właściciela na podstawie umowy („riadu”) (Рядовичи, [w:] 
СИЭ, t. 12, москва 1969, s. 432).

4 Wolna ludność wiejska, uiszczająca powinności na rzecz księcia (Смерды, [w:] СИЭ, t. 13, 
москва 1971, s. 75–76).

5 ludność służebna, osobiście zależna, w swoim położeniu bliska niewolnikom (Холопы, [w:] 
СИЭ, t. 15, москва 1974, s. 617–618).
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(Lublin)
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5 грив(енъ). тако же и за боѩрескъ. о рємьствьницѣ. [A] за ремьствьника 
и за ремьствьницю, то 12 гривне. а за смердии холопъ 5 гривенъ, а за робоу 
6 гривенъ”6. świadczy to o wyższej pozycji społecznej ludności rzemieślniczej 
w porównaniu z ludnością wiejską zatrudnioną w rolnictwie7.        

Ruska Prawda wspomina także o kupcach, regulując przede wszystkim 
mechanizmy spłaty długów8: „о долзѣ. аже кто многымъ долженъ боудеть, 
а пришедъ гость изъ иного города или чюжеземьць, а не вѣдаѩ запоустить 
за нь товаръ, а ωпѧть начнеть не дати гости коунъ ѥмоу, а пьрвии дължьби-
ти начьноуть ѥмоу запинати, не дадоуче ѥмоу коунъ, то вести и на торгъ и 
продати и ωтдати же пьрвѣѥ гостины коуны, а домашьным, что сѧ ωстанеть 
коунъ, тѣмь же сѧ подѣлѧть; пакы же ли боудоуть кнѧже коуны, то кнѧже 
коуны переже взѧти, а прокъ в дѣлъ; аже кто много реза ималъ, то томоу не 
имати”9. 

Występujących w tym fragmencie „gości” należy zapewne uznać za kup-
ców, gdyż mowa jest o towarze przekazywanym przez „gościa” mieszkańcowi 
zamieszkałemu w pewnym ośrodku grodowo-miejskim, który też był zapewne 
kupcem, ponieważ ma oddać „gościowi” za ten towar pieniądze („коуны”). 

W obszernej redakcji Ruskiej Prawdy omawia się też wysokość opłaty za 
prace przy wznoszeniu umocnień grodowych. źródło to nazywa rzemieślników 
pracujących przy budowie umocnień „gorodnikami” („городникъ”) i następująco 
określa uiszczaną im zapłatę: „а сє закладаючє городъ. а се оуроци городни-
коу: закладаюче городьнѧ, кɣна взѧти, а кончавше ногата; а за кормъ, и за 
вологу, и за мѧса, и за рыбы 7 коунъ на недѣлю, 7 хлѣбовъ, 7 оубороковъ 
пшена, 7 лоуконъ ωвса на 4 кони; имати же ѥмоу, донелѣ городъ съроубѧть; 
а солодоу дадѧть ѥмоу ωдиноу 10 лоуконъ”10. Opłata, jak widać, była pobiera-
na zarówno w płacidłach, jak i w żywności. Nie można jednak ustalić na podsta-
wie tego fragmentu, kto płacił „gorodnikowi”, brakuje też rozróżnienia rzemieśl-
ników miejskich od wiejskich.   

W historiografii przyjął się pogląd o prawnym wyodrębnieniu mieszkań-
ców ośrodków grodowo-miejskich jako odrębnej grupy społecznej. W pracy Mi-
chaiła Tichomirowa została sformułowana teza, iż „miasta ruskie pojawiają się 
i przekształcają w centra handlowo-rzemieślnicze jednocześnie z miastami Czech, 

  6 Б. Греков, Правда Русская, Ленинград 1940, s. 124.
  7 Zdaniem Natalii Jakowenko innym świadectwem odrębnego statusu prawnego kupców 

i rzemieślników, wg niej wyższego, niż ten, który posiadali inni wolni mieszkańcy państwa, była 
tradycja składania przysięgi przez „gorožan” (rzemieślników i kupców) przed każdym nowym księ-
ciem, który obejmował władzę w grodzie i księstwie (н. Яковенко, Нарис історії середньовічної 
та ранньомодерної України. Видання третє, перероблене та розширене, київ 2006, s. 73). 

  8 Б. Греков, Правда Русская, s. 129–130.
  9 Ibid., s. 130.
10 Ibid., s. 132.
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Polski i Niemiec, a więc równocześnie z innymi państwami Europy, rozwijający-
mi się na terytoriach, znajdujących się poza obszarem Imperium Rzymskiego”11. 
Wiązało się z tym twierdzenie, iż miasta tak na Rusi, jak w Czechach i Polsce 
pojawiły się i rozwinęły niezależnie, bez żadnego wpływu z zewnątrz, tworząc 
jednak ten sam typ miasta co i na Zachodzie12. 

Próbowano także odnaleźć analogie pozwalające zauważyć na gruncie sta-
roruskim elementy komunalnych praw immunitetowych mieszkańców osad 
przygrodowych. Zdaniem Wladimira Paszuty, który staroruskie ośrodki grodo-
wo-miejskie dzielił na dwie kategorie: wolne i prywatne13, staroruskie ośrodki 
grodowo-miejskie, należące do kategorii wolnych, posiadały korporacyjne prawo 
własności14. Warstwy elitarne tych miast („мужи градские”) zawierały „riady” 
(„ряды”) – umowy z książętami, pragnącymi objąć tron w mieście, co dawa-
ło tym władcom możliwość zarządzania całym terytorium (dzielnicą lub woło-
ścią), związanym z danym ośrodkiem grodowo-miejskim. Wśród takich miast 
autor wymieniał przede wszystkim Kijów i Nowogród. Niejednokrotnie odno-
towywane w kronikach przykłady zawarcia umów („рядов”) między księciem 
a miastem dowodziły, według W. Paszuty, że wolne miasta miały własne prawo 
własności ziemi, a ich status świadczył o występowaniu rad miejskich (dosłownie 
– „городских советов”) jako organów mieszczan posiadających zbiorowe prawo 
immunitetu15.

Z terenów Rusi Halicko-Wołyńskiej, zdaniem W. Paszuto, podobne umowy 
(„ряды”) z książętami zawierały wspólnoty mieszkańców Halicza i Włodzimierza 
Wołyńskiego. Na dowód tego badacz podaje następujące przykłady. W 1188 r. król 
Węgier Bela III (1148–1196)16 osadził na tronie w Haliczu swego syna Andrzeja 
(1176–1177? – 1235)17: „венгерский король под видом помощи владимиру 
Ярославовичу посадил в Галиче своего сына; король знал силу городских 
комунальных прав на руси и потому „даде весь наряд галичанам”, среди 
которых в данный момент имели перевес враждебные владимиру „мужи” 

11 „русские города появляются и оформляются в торгово-ремесленные центры одновре-
менно с городами Чехии, Польши и Германии, следовательно, идут в ногу с другими страна-
ми Европы, развивашимися на территории, находившейся за пределами римской империи” 
(M. тихомиров, Древнерусские города. Издание 2-е, дополненное и переработанное, москва 
1956, s. 52).    

12 Ibid., s. 5, 52.
13 в. Пашуто, О некоторых путях изучения дрeвнерусского города, [w:] Города феодаль-

ной России, москва 1966, s. 95. 
14 Ibid., s. 93–98. 
15 Ibid., s. 95.
16 Літопис руський / За Іпатським списком переклав Леонід махновець, київ 1989, 

s. 470.
17 Ibid., s. 468.
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– бояре”18. W. Paszuto zinterpretował określenie Kroniki kijowskiej „даде весь 
наряд галичанам” jako ślad istnienia we wspólnocie mieszkańców Halicza pew-
nego wzorcowego tekstu umowy („ряда”), którą Haliczanie wówczas podpisali 
z królem węgierskim19. Zabrakło jednak w jego pracy przekonującego dowodu, 
czemu właśnie taką interpretację należy przyjąć, gdyż możliwa jest inna. Bardziej 
uzasadniona wydaje się interpretacja wyrażenia „даде весь наряд галичанам” 
w ten sposób, że król węgierski podzielił między bojarów halickich stanowiska 
urzędnicze w Haliczu w celu pozyskania ich lojalności.       

W przypadku Włodzimierza Wołyńskiego W. Paszuto znalazł potwierdzenie 
istnienia w tym ośrodku grodowo-miejskim rady miejskiej w opowieści o prze-
kazaniu w 1288 r. władzy w państwie przez księcia Włodzimierza Wasylkowicza 
(1247–1249–1288)20 na rzecz Mścisława Daniłowicza (1247–1250 – po 1289, 
przed 1308)21: „дал ти есть землю свою всю и городы по своемь животе”, 
– говорит владимирский князь владимир василькович своему преемнику 
мстиславу. Однако и в этом случае решение согласовывалось с советом 
города. Получив землю и города по ряду, князь мстислав поехал в столь-
ный город владимир и в епископском храме „созва бояры володимерскыя 
брата своего и местиче, русци и немце и повеле передо всими чести грамоту 
братню о даньи земли и всех городов и столного города володимеря. [...] Со-
вет выслушал, одобрил, и епископ благословил мстислава на княжение”22. 
Moim zdaniem interpretacja taka jest jednak zbyt daleko idąca. Kronika bowiem 
nic nie mówi o jakimkolwiek wyrażaniu zgody na przyjęcie księcia Mścisława 
Daniłowicza przez mieszkańców Włodzimierza Wołyńskiego, a tylko informuje 
o wysłuchaniu przez nich gramoty Włodzimierza Wasylkowicza. 

Kwintesencją poglądu W. Paszuty może być jego twierdzenie, iż „у каждого 
города была своя Правда”, czyli pewien wzór umowy, którą wolne miasto za-
wierało z nowym księciem w momencie obejmowania przez niego tronu w mie-
ście23.           

W podobny sposób potraktowała „riady” („ряды”) ośrodków grodowo-miej-
skich z książętami Anna Choroszkiewicz. Jej zdaniem nie tylko niemieckie prawo 
miejskie gwarantowało miastom swobodę przed właścicielem, ale także i owe 
umowy miast z książętami, które regulowały wzajemne stosunki pomiędzy nimi24. 

18 в. Пашуто, Черты политического строя древней Руси, [w:] Древнерусское государс-
тво и его международное значение, москва 1965, s. 38. 

19 Ibidem. 
20 D. Dąbrowski, Genealogia Mścisławowiczów. Pierwsze pokolenia (do początku XIV wieku), 

Kraków 2008, s. 383–386.
21 Ibid., s. 377–381.
22 в. Пашуто, Черты политического строя…, s. 39.
23 Ibid., s. 38.
24 A. хорошкевич, Проблемы истории русского города X–XVI веков в новейшей истори-

ографии ФРГ, „история ссср” 1986, nr 4, s. 208.  
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Pogląd taki nie znalazł jednak szerokiego poparcia w historiografii. Kwestio-
nowali go m.in. Andrej Kuza i Walentin Janin25. Trafnie na jego wady wskazał 
Petro Tołoczko. Podkreślił bowiem, iż „riady” te nie były zawierane między księ-
ciem a miastem (tzn. kupcami i rzemieślnikami), lecz między księciem a bojarami 
rządzącymi w mieście, którzy stawiali sobie za zadanie zdobycie nie praw immu-
nitetowych dla miasta, lecz dążyli do zdobycia udziału w zarządzaniu państwem 
oraz uzyskania własnych korzyści26. 

Zupełnie inny pogląd na miejsce społeczności staroruskich ośrodków grodo-
wo-miejskich w strukturze prawnej został przedstawiony przez Igoria Frojanowa 
i Andreja Dworniczenkę. W pracach tych, dotyczących okresu przedmongolskie-
go, ustrój polityczny dawnej Rusi został ukazany jako federacja republik wieco-
wych, gdzie miasto nierozdzielnie związane było z wołością. Sprawcą władzy 
publicznej była wspólnota mieszkańców („община”) głównego miasta. System 
zarządzania tą wspólnotą mieszkańców składał się z księcia, posadnika, tysiącz-
ników oraz sockich. Głównym ogniwem tego systemu był jednak wiec – zgroma-
dzenie wszystkich wolnych mieszkańców, członków wspólnoty, który decydował 
we wszystkich najważniejszych sprawach. Istniała także kolektywna własność 
ziemska tej wspólnoty mieszkańców, obok własności indywidualnej. Wspólnoty 
mieszkańców „prigorodov” zależały od wspólnoty mieszkańców głównego mia-
sta. W każdym mieście wspólnoty mieszkańców były bardzo związane z wołością. 
Podstawą siły zbrojnej wołości było pospolite ruszenie („ополчение”) głównego 
miasta, do którego były przyłączane oddziały wojskowe z innych należących do 
niej osad. W ten sposób wspólnota ta („община”) tworzyła miasto-państwo27. Dla 
terenów Rusi Halicko-Wołyńskiej teorię tę opisał Aleksandr Majorow, który wy-
mienił w nim następujące miasta-państwa: Halicz, Włodzimierz Wołyński, Łuck, 
Brześć, Czerwień, Bełz, Busk, Czartorysk i Drohiczyn28.  

Uogólnić i w pewnym sensie połączyć różne teorie dotyczące roli i miej-
sca ośrodków grodowo-miejskich w systemie prawnym na terytorium halicko- 
-włodzimierskim próbowała Katarzyna Krupa. Jej zdaniem na arenie politycznej 
miast staroruskich działały trzy siły: wolni mieszkańcy (kupcy i rzemieślnicy), 

25 а. куза, Социально-историческая типология древнерусских городов X–XIII вв., [w:] 
Русский город, москва 1983, s. 14; в. Янин, К проблеме новгородских сотен, [w:] Археогра-
фический ежегодник за 1973 г., москва 1974, s. 178–180.

26 П. толочко, Cоциальная типология древнерусских городов, [w:] Раннеславянский го-
род и его округа, москва 1995, s. 9.

27 и. Фроянов, Киевская Русь. Очерки социально-экономической истории, Ленинг-
рад 1974; idem, Киевская Русь. Очерки социально-политической истории, Ленинград 1980; 
и. Фроянов, а. дворниченко, Города-государства Древней Руси, Ленинград 1988. 

28 а. майоров, Галицко-Волынская Русь. Очерки социально-политических отношений 
в домонгольский период. Князь, бояре и городская община, санкт-Петербург 2001, s. 167–168.
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elity feudalne (bojarzy), książęta i ich otoczenie29. Łącząc poglądy I. Frojanowa 
i A. Dworniczenki oraz zastosowanie tych poglądów w pracy A. Majorowa na 
przykładzie Rusi Halicko-Wołyńskiej, badaczka ta stwierdziła, iż „podstawą po-
działu terytorialnego na Rusi południowej były miasta-stolice wołości, w których 
formalnie pełnia władzy spoczywała w rękach wspólnot mieszkańców”30. Uzna-
ła również, iż na terenach Rusi Halicko-Wołyńskiej istniało kilka typów osie-
dli, w których można dopatrywać się cech miejskich: przede wszystkim były to 
wielkie miasta ziemskie – stolice wołości, prigorody miast pełniących funkcje 
stołeczne oraz inne grody, a także centra wołości feudalnych, znajdujące się we 
władaniu bojarów31. Sytuacja taka jednak, jej zdaniem, w połowie XIII w. zaczę-
ła się zmieniać. Przyczyną był najazd mongolski i jego wpływ na sytuację spo-
łeczno-ustrojową w całej Rusi, w tym także i Rusi Halicko-Wołyńskiej. Książęta 
bowiem „zaczęli pełnić funkcje związane z pobieraniem opłat na rzecz nowych 
władców [Mongołów – O. B.], co pozwoliło im na powolne wzmacnianie swej 
pozycji wobec wspólnoty grodowej”32. Miało to z kolei daleko idące skutki. Od 
połowy XIII w. książęta i inni feudałowie „zaczęli skupiać w swych rękach coraz 
większe dobra ziemskie”, co przyniosło w następstwie rozluźnienie związku mia-
sta i wołości, wynikiem czego z kolei było „zamykanie się miast dzięki zastoso-
waniu nowych rozwiązań prawnych”33.

Zgodzić się należy z K. Krupą, iż okres funkcjonowania Księstwa Halicko-
Wołyńskiego – XIII w. i pierwsza połowa XIV w. – charakteryzował się znacz-
nymi przeobrażeniami w życiu ośrodków grodowo-miejskich i ich mieszkańców. 
Nadal silny pozostawał związek grodu i wołości, który był w źródłach pisanych 
widoczny jeszcze po wejściu w połowie XIV w. części ziem byłego Księstwa Ha-
licko-Wołyńskiego w orbitę państwowości polskiej34. Zdaniem Andrzeja Janecz-
ka i Ryszarda Szczygła system grodowo-terytorialny sformowany w czasach pań-
stwowości ruskiej na pierwszych etapach wprowadzania administracji polskiej 
został na tych terenach przejęty i w adoptowanej formie funkcjonował jeszcze do 
połowy XV w.35.

29 K. Krupa, Z dziejów ustrojowych miast na Rusi Halicko-Włodzimierskiej w XI–XIII wieku, 
„Przegląd Humanistyczny”, R. 41, 1997, nr 1, s. 24.

30 Ibid., s. 28.
31 Ibid., s. 30. 
32 Ibidem.
33 Ibid., s. 31.
34 A. Janeczek, System grodowo-terytorialny Rusi halickiej w źródłach późnego średniowie-

cza, [w:] Lokalne ośrodki władzy państwowej w XI–XII wieku w Europie Środkowo-Wschodniej, 
Wrocław 1993, s. 143–157.

35  A. Janeczek, Osadnictwo pogranicza polsko-ruskiego. Województwo bełskie od schyłku  
XIV do początku XVIII w., Wrocław–Warszawa–Kraków 1991, s. 21–34; A. Janeczek, System gro-
dowo-terytorialny…, s. 148; R. Szczygieł, Od wołości do powiatu. Przemiany podziałów teryto-
rialnych Rusi Czerwonej w XIV–XVI wieku, [w:] Галицько-Волинська держава: Передумови 
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Zdaniem Maksima Makarowa typ średniowiecznego zachodnioeuropejskie-
go miasta z prawnie wyodrębnioną gminą, która posiadała samorząd, nie był 
znany na Rusi także w XIII w. Ruskie ośrodki grodowo-miejskie nie tworzyły 
specjalnych struktur miejskich, a ich mieszkańcy pod względem organizacyjnym 
niczym nie odróżniali się od wiejskich mieszkańców wołości. „Centralny »gród« 
ze znajdującym się obok niego posadem tworzył organiczną całość z podpo-
rządkowanym mu terytorium i był jedynym dużym centrum władzy, rzemiosła 
i handlu ziemi-wołości, której obszar z kolei był podzielony na kilka mniejszych  
wołości” 36. 

Podsumowując powyższe rozważania, należy stwierdzić różnorodność po-
glądów historiograficznych na rolę i miejsce halicko-wołyńskich ośrodków gro-
dowo-miejskich w państwowym systemie prawnoustrojowym. Sytuacja ta spowo-
dowana była, o czym już wspominano wyżej, brakiem precyzyjnego ujęcia tego 
zagadnienia w źródłach, a także różnym podejściem szkół historiograficznych do 
rozwiązania pytania o stosunki społeczno-ustrojowe w tym państwie. Nie można 
jednak zgodzić się z omawianą wyżej propozycją W. Paszuto i A. Choroszkie-
wicz o możliwości zawierania umów („рядов”) między mieszkańcami ośrodków 
grodowo-miejskich a ksiażętami i na tej podstawie stwierdzić istnienie w miastach 
staroruskich korporacji komunalnych, podobnych do zachodnioeuropejskich 
gmin miejskich.   

Nieliczne informacje w źródłach kronikarskich i innych zabytkach pisanych 
pozwalają określić system zarządzania ośrodkami grodowo-miejskimi i dać od-
powiedź na pytanie o miejsce zajmowane przez społeczności miejskie (kupców 
i rzemieślników) w strukturze ustrojowej Rusi Halicko-Wołyńskiej. Już M. Ti-
chomirow odnotował, iż życie mieszkańców tych miast było uporządkowane 
i zorganizowane37. Zarządzanie bowiem tymi ośrodkami opierało się na urzędach 
tysiącznika i sockiego38. Jego zdaniem urzędnicy ci, chociaż początkowo byli 
mianowani przez księcia, stopniowo stawali się reprezentantami interesów spo-
łeczności miejskiej39. 

Inaczej sądziła Ksenia Sofronienko. Podkreślała ona związek urzędu tysią-
cznika i posadnika, który zarządzał w mniejszych ośrodkach grodowo-miejskich, 
z osobą księcia. Na urzędy te, jej zdaniem, mianowano osoby pochodzenia bo-

виникнення, історія, культура, традиції. Галич, 19–21 серпня 1993 р. Тези доповідей та по-
відомлень, Львів 1993, s. 9–11. 

36 „Цэнтральны „град” з размешчаным каля яго пасадам утвараў арганічнае цэлае з пад-
парадкаванай яму тэрыторыяй і зʼяўляўся адзіным значным цэнтрам улады, рямяства і ганд-
лю зямлі-воласці, абшар якой у сваю чаргу быў падзелены на некалькі дробных валасцей” 
(м. макараў, Ад пасада да магдэбургіі: прававое становішча насельніцтва местаў Беларус-
кага Падзвіння ў XIV – першай палове XVII ст., мінск 2008, s. 39).

37 M. тихомиров, Древнерусские города, s. 225.
38 Ibidem.
39 Ibid., s. 228. 
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jarskiego, które w swej działalności na tych stanowiskach reprezentowały inte-
resy nie mieszkańców miast, lecz księcia i całej warstwy panującej40. Podobnie 
twierdził też Iwan Krypjakewycz, według którego główny obowiązek tysiączni-
ka polegał na organizacji obrony powierzonego mu miasta. Osoby zajmujące to 
stanowisko były równocześnie osobami zaufanymi księcia i mogły wykonywać 
także inne jego polecenia41.

Zdaniem Andrzeja Poppe „Urząd tysiącznika, mianowanego pierwotnie 
przez ks[ięcia] spośród bojarstwa miejskiego, stopniowo usamodzielnił się, stając 
się przedstawicielem góry miejskiej, niekiedy i M[iasta], w przetargach z ks[ię-
ciem]. W w. XII z jednej strony utrwala się dziedziczność tego urzędu w niektó-
rych rodach bojarskich, a z drugiej zwycięża zasada obieralności, uwieńczona 
pełnym sukcesem w Nowogrodzie W[ielkim] i Pskowie; zmiany szły w tym kie-
runku także w Kijowie, Połocku, Smoleńsku, Haliczu i in.”42.  

Przeanalizujmy teraz związki omawianych urzędników z interesującymi nas 
ośrodkami grodowo-miejskimi Rusi Halicko-Wołyńskiej. Do listy wymienionych 
urzędów oprócz tysiącznika i sockiego należy dodać urzędy wojewody i posadni-
ka, którzy także występują w badanych ośrodkach. Ich liczba, wbrew oczekiwa-
niom, nie jest duża. Mariusz Bartnicki w swojej pracy o elitach politycznych Rusi 
Halicko-Wołyńskiej w XIII w. wymienił 9 wojewodów, 5 tysiączników, 2 posad-
ników i 1 sockiego43. Jednakże urzędnicy ci w większości przypadków nie wy-
stępują w powiązaniu z ośrodkami grodowo-miejskimi, lecz pojawiają się obok 
książąt z okazji rozmaitych wydarzeń wojennych. Zestawmy te przypadki, gdy 
urzędników tych da się związać z interesującymi nas osadami.  

Wojewodowie w powiązaniu z ośrodkami grodowo-miejskimi byli notowa-
ni tylko trzy razy. Po raz pierwszy w 1280 r., gdy został odnotowany wojewoda 
brzeski: „Лѧховѣ воеваша оу Берестьѩ. по кроснѣ. и взѧша селъ десѧть. 
и поидоша назадъ. Берестьѩни же собрашасѧ и гнаша по нихъ. бѧшеть бо 
Лѧховъ. двѣстѣ. а Берестьѩнъ .о̃. [70 – O. B.] бѧшеть бо оу нихъ воевода 
титъ вездѣ словыи моужьствомъ. на ратѣхъ и на ловѣхъ. и тако оугонивъше 
ѣ и бишасѧ с ними. Бж̃иею же мл(с̃)тью. побѣдиша Берестьѧнѣ”44. 

40 к. софроненко, Общественно-политический строй Галицко-Волынской Руси ХІ–
ХІІІ вв., москва 1955, s. 132–133.

41 І. крип’якевич, Галицько-Волинське князівство. Друге видання із змінами і доповнен-
нями, Львів 1999, s. 162.

42 A. Poppe, Miasta, cz. IV, Ruś, [w:] Słownik starożytności słowiańskich, t. 3, Wrocław 1967, 
s. 227. 

43 M. Bartnicki, Elita polityczna księstwa halicko-włodzimierskiego w XIII w., „Ruthenica”, 
t. V, 2006, s. 108. Ostatnio pisał o tym także Adrian Jusupović (Elity ziemi halickiej i wołyńskiej 
w czasach Romanowiczów (ok. 1205–1269): studium prozopograficzne, Kraków 2013).

44 Ипатьевская летопись, [w:] Полное Собрание Русских Летописей (dalej: ПСРЛ), t. 2, 
москва 1998, szp. 890.
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W 1283 r. z kolei został odnotowany wojewoda chełmski: „володимерь 
[książę Włodzimierz Wasylkowicz – O. B.] же нарѧдивъ рать. поиде к Берес-
тью. тоу сѧ собра. и холъмлѧнѣ придоша к немоу бѧшеть бо воевода с ними. 
тюима”45. 

Zdaniem leonida Machnowca odnotowany w 1259 r. w Chełmie luka Iwan-
kowicz46 był także wojewodą chełmskim47, chociaż Kronika halicko-wołyńska 
bezpośrednio go tak nie nazywa. 

Pięć razy, i tylko w odniesieniu do dwóch ośrodków grodowo-miejskich, po-
jawiają się wzmianki o tysiącznikach. W 1219 r. jest mowa o halickim tysiączniku 
Dmytrze: „данилъ же затворисѧ в Галичѣ […] мьстиславоу же повѣдавшю 
данилови изииди из града. даниилъ же изииде с дмитромъ тысѧчкы(м̃)”48. 
W 1231 r. także w Haliczu odnotowano tysiącznika Demiana49. Z kolei w 1242 r. 
tysiącznikiem w Haliczu został Władysław Juriewicz. Bojar ten sprzyjał osadze-
niu na tronie w Haliczu księcia Rościsława Michałowicza (ok. 1219–1264)50, za 
co „приѩ тысѧчю ѿ него”51. 

Dwukrotnie tysiącznicy zostali odnotowani w Przemyślu. W 1219 r., 
gdy wojska polsko-węgierskie podeszły pod Przemyśl: „Ѩронови же тог-
да. тысѧщю держащю в Перемышли избѣже передь ними”52. Z kolei zimą 
1226/1227 r. tysiącznikiem przemyskim był Jerzy Domažirič: „приде ко Пере-
мышлю. юрьеви тогда тысѧшюу держащю. переда Перемышль и бѣжа самъ 
ко мьстиславоу”53. 

Urząd tysiącznika występuje zatem jako stale istniejące stanowisko. Prawo 
powołania odpowiedniej osoby na to stanowisko należało do księcia i wybierano 
ją ze środowiska bojarów. Trudno jednak na podstawie tak skąpych informacji 
ustalić zakres kompetencji i zasięg terytorialny władzy tysiącznika.  

Być może funkcje zbliżone do tysiączników pełnili też posadnicy, ale 
w mniejszych ośrodkach grodowo-miejskich. Urząd posadnika odnotowała Ru-
ska Prawda. Był on w tym źródle zawsze wiązany z grodem: „аже кто своѥго 
холопа самъ досочитьсѧ въ чиѥмь любо родѣ [городе – о. в.], а боудеть по-
садникъ не вѣдал ѥго, то, повѣдавше ѥмоу, поѩти оу него ωтрокъ, и шедъ-
ши оувѧзати и, и дати ѥмоу вѧзебноѥ 10 коунъ, а переима нѣтоуть; аче  

45 Ibid., szp. 884.
46 Ibid., szp. 851.
47 Літопис Руський, s. 422, 494.
48 Ипатьевская летопись, szp. 733–734.
49 Ibid., szp. 762.
50 Л. войтович, Княжа доба на Русі: портрети еліти, Біла Церква 2006, s. 418–419; 

в. мандзяк, Ростислав Михайлович – „Dux Galiciae et Imperator Bulgarorum”, [w:] Княжа 
доба: історія і культура, t. 5, Львів 2011, s. 131–143.

51 Ипатьевская летопись, szp. 793.
52 Ibid., szp. 733. 
53 Wzmianka dotyczy wyprawy węgierskiej na Halicz (Ипатьевская летопись, szp. 748).
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оупоустить, собѣ ѥмоу пагоуба, а не платить в то ні кто же, тѣмь же и пере-
има нѣтоуть”54. 

Niestety z XIII w. nie mamy bezpośrednich wzmianek o posadnikach w in-
teresujących nas ośrodkach grodowo-miejskich55.  Zdaniem jednak l. Machnow-
ca za posadników można uznać odnotowanych w Bakocie w latach 1252–1254 
Mylija, w Krzemieńcu w 1254 r. Andrzeja i w 1259 r. w Chełmie Konstantyna 
Położyszyła56. Rozpatrzmy te przypadki. 

Mylij i Andrzej pojawili się w przekazie Kroniki halicko-wołyńskiej doty-
czącym prób Mongołów przywrócenia kontroli nad państwem Romanowiczów, 
dokonywanych pod dowództwem ułus-beka Kurumyšy (? – po 1260)57: „в та же 
лѣ(т̃). (или преже или потомъ.) приѣхаша татарѣ. ко Бакотѣ. и приложисѧ 
милѣи к нимь. данилови же [...] посла сн̃а си Лва на Бакотоу посла Левъ 
дворьского пере(д̃) собою. изъѣхавше ѩша. милѣѩ баскака. и приведе Левъ. 
мѣлѣѧ ωц̃ю си. и бы(с̃) паки Бакота. королева ωц̃а его. потом же сдоумавъ. 
со сн̃мъ и ѿпоусти и. а пороучникъ бы(с̃) Левъ. ѩко вѣрноу емоу (емоу) 
быти. и паки приѣхавши(м̃) татаромъ и створи льсть. и предасть ю пакы 
татаромъ Бакотоу Потом же коуремьса приде ко кремѧнцю. и воева. ωколо 
кремѧнца. андрѣеви же на двое боудоущоу. ωвогда взывающоусѧ королевъ 
есмь. ωвогда же татарьскымь. держащоу неправдоу во ср(д̃)ци. Бъ̃ предасть 
в роучи и(х̃) ωномоу же рекшоу. Батыева грамота оу мене есть. ωнѣм же бол-
ма возьѩрившимсѧ на нь ї оубьенъ бы(с̃). и ср(д̃)це его вырѣзаша”58. 

Powyższy fragment upoważnia do tego, aby wyciągnąć wniosek, iż tak 
Mylij, jak i Andrzej sprawowali władzę zarówno w wymienionych ośrodkach 

54 Б. Греков, Правда Русская, s. 133.
55 Przywołać można przykłady ze stulecia poprzedniego. W 1121 r. został odnotowany posad-

nik czerwieński księcia Włodzimierza Wsiewołodowicza Monomacha (1054–1125) (Л. войтович, 
Княжа доба…, s. 455) Foma Ratiboricz: „приходи Ѩрославъ. с Лѧхы къ Чьрьвну. при по-
садничи ФомѢ ратиборичи” (Ипатьевская летопись, szp. 286).  W 1150 r. został odnotowany 
nieznany z imienia sanocki posadnik księcia Włodzimierza Wołodarewicza (?–1153) (Л. войтович, 
Княжа доба…, s. 333): „король же прошедъ гору. и взѧ санокъ. и посадника его ѩша” (Ипа-
тьевская летопись, szp. 406). W 1152 r. zostali odnotowani również nieznani z imienia posadnicy 
księcia Izjasława Mścisławowicza (ok. 1096–1154) (Л. войтович, Княжа доба…, s. 461) w Bu-
sku, Szumsku i Tychomli: „прише(д̃) изѧславъ. володимирю посла посадники своѩ въ городы 
[…] въ Бужескъ. въ Шюмескъ въ тихомль” (Ипатьевская летопись, szp. 454). W 1161 r. w Tor-
czesku odnotowano posadnika księcia Mścisława Izjasławowicza (po 1132 – przed 1135–1170) 
(D. Dąbrowski, Genealogia Mścisławowiczów, s. 216) Wyszka: „дв̃дъ же безъ ωтнѧ повелениѩ. 
Ѣха въ торцькыи а посадника мьстиславлѧ вышка. емъ приведе” (Ипатьевская летопись, 
szp. 519). 

56 Літопис Руський, s. 413, 422. Z identyfikacją wspomnianego Andrzeja jako posadnika 
krzemienieckiego zgodził się także Witalij Nagirnyj [Polityka zagraniczna księstw ziem halickiej 
i wołyńskiej w latach 1198 (1199)–1264, Kraków 2011, s. 281].  Zob. także: A. Jusupović, Elity 
ziemi halickiej i wołyńskiej…, s. 109–110, 194–197, 206–210.

57 ю. селезнев, Элита Золотой Орды. Научно-справочное издание, казань 2009, s. 113.
58 Ипатьевская летопись, szp. 828–829.
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grodowo-miejskich, jak i w całym okręgu grodowym. Wedle wszelkiego praw-
dopodobieństwa pochodzili oni z miejscowych elit politycznych. Karierę swoją 
na tych stanowiskach zaczęli najpóźniej w przededniu najazdu mongolskiego w 
1241 r. (dowodem na to jest posiadanie przez Andrzeja „грамоты Батыевой”), 
po tym zaś usiłowali utrzymywać się na tych stanowiskach, uznając kolejno wła-
dzę Mongołów, Daniela Romanowicza (ok. 1201–1264)59 i ponownie Mongołów. 
Kronika jednak nie nazywa ich wprost posadnikami. Konstantyn Położyszyło, 
określony przez l. Machnowca jako posadnik Daniela Romanowicza w Chełmie, 
został odnotowany w przekazie kroniki o próbie nakłonienia obrońców Chełma 
do poddania się emirowi Burundajowi (? – 1260)60 w 1259 r.61. Kronika także 
jego nie mianuje posadnikiem. Reprezentował on jednakże w tym ośrodku gro-
dowo-miejskim władzę książęcą, co pozwala zgodzić się z przypuszczeniem l. 
Machnowca.

Kolejnym stanowiskiem urzędowym był socki. Tylko jeden raz wystąpił on 
na kartach Kroniki halicko-wołyńskiej. W 1231 r. został bowiem odnotowany soc-
ki imieniem Mykuła we fragmencie opisującym wiec w Haliczu: „самомоу же 
данилоу. созвавшоу вѣче ωставьшоусѧ вь. и̃і. [18 – O. B.] ωтрокъ вѣрнихъ. 
и съ дѣмьѩномъ тысѧцкымъ своимъ. и ре(ч̃) имъ. хочете ли быти вѣрни мнѣ 
да изиидоу на враги мое. ωнѣм же кликноувшимъ. вѣрни есмы Боу̃ и тобѣ. 
г(с̃)ноу нашемоу. изииди с Бж̃иею помощью. соцкыи же микоула ре(ч̃) г(с̃)
не. не погнетши пчелъ медоу не ѣдать”62. Trudno jednak ustalić, czy odnotowa-
ny socki miał jakiś związek z mieszkańcami Halicza, czy może należał do druży-
ny księcia Daniela Romanowicza i był w tym mieście osobą obcą. 

59 D. Dąbrowski, Genealogia Mścisławowiczów, s. 300–315.
60 ю. селезнев, Элита Золотой Орды, s. 63–65.
61 „[…] по сем поиде Боурандаи к холмови а василко кнѧзь с нимь. и с боѩры своими 

и слоугами своими. пришедшимъ же имъ к холмови. городъ же затворенъ бысть и сташа 
при(ш̃)дше к немоу. ωдаль его. и не оуспѢша вои е(г)̃ ничто же. бѧхоуть бо в немь боѩрѢ и 
людье добрии. и оутвержение города крѢпко порокы и самострѢлы. Бγранда же росмотровъ 
твердость корода. ωже не мощно взѧти его. тѢм же и нача молвити. василкови кнѧзю васил-
ко се городъ. брата твоего. Ѣдь молви горожаномъ. а быша сѧ передалѢ. и посла с  василкомъ 
три татаринѢ. именемь. коуичиѩ. ашика Болюѩ. и к томоу толмача розоумѢюща роускыи 
ѩзъ. што иметь молвити василко приѢхавъ подъ городъ. василко же. ида подъ городъ. и взѧ 
собѢ в роукоу камениѩ. пришедше подъ городъ. и нача молвити горожаномъ. а татарове 
слышать. послани(и̃) с нимь. костѧнтине холопе и ты. и дроугии холопе. Лоука иванковичю 
се городъ брата моего. и мои передаитесѧ молвивъ. да камень вержеть. доловь. даѩ имъ ро(з)̃
мъ. хитростью а быша сѧ билѢ. а не передавалисѧ. си же слова молвивъ и по троичи меча ка-
меньемь доловь. сь же великии кнѧзь василко. акы ѿ Ба̃ посланъ. бы на помоць горожаномъ 
пода имъ хытростью разоу(м̃). костѧнтинъ же. стоѩ на заборолѢхъ города оусмотрi оумомъ. 
разоумъ. поданы емоу ѿ василка. и ре(ч̃) кнѧзю василкови. поѢдь прочь. аже боудеть ти 
каменемь в чело ты оуже не братъ еси. (бра(т)̃ еси) братоу своемоу. но ратьныи есь емоу. тата-
рове же послании со кнѧземь. подъ горо(д̃). слышавше. поѢхаша к Боурандаеви. и повѢдаша 
рѢчь василковоу. како молвилъ. горожаномъ. што ли молвили пакъ горожане василкови” 
(Ипатьевская летопись, szp. 850–852). 

62 Ипатьевская летопись, szp. 763. 
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Można zatem stwierdzić brak jednoznacznego omówienia w źródłach funk-
cji wykonywanych przez wyżej odnotowanych urzędników oraz terytorialnego 
zakresu ich władzy. Uwzględniając fragmentaryczność tych informacji, należy 
zwrócić uwagę na brak przypadku, aby w jednym ośrodku grodowo-miejskim 
jednocześnie znajdowały się osoby piastujące urzędy wojewody, tysiącznika i po-
sadnika. Odnotować można tylko jeden taki przypadek, o ile damy się przekonać 
l. Machnowcowi, kiedy w 1259 r. przed najazdem mongolskim Chełma bronili 
jednocześnie wojewoda luka Iwankowicz i posadnik Konstantyn Położyszyło63. 
Jeśli wziąć pod uwagę, że zazwyczaj wojewodowie byli wzmiankowani bez po-
wiązania z jakimkolwiek ośrodkiem grodowo-miejskim, zaś tysiącznicy odno-
towywani byli tylko w ośrodkach grodowo-miejskich, nie można wykluczać, iż 
wojewodowie pełnili funkcje związane z dowodzeniem wojskami, tysiącznicy zaś 
sprawowali funkcje administracyjne i fiskalne. Urzędnicy ci odnotowywani byli 
w największych ośrodkach grodowo-miejskich Rusi Halicko-Wołyńskiej, będą-
cych centrami dzielnic. 

Rozważając kwestie zasięgu terytorialnego władzy omawianych urzędników, 
należy przypomnieć opowieść o obejmowaniu władzy w księstwie brzeskim przez 
Mścisława Daniłowicza. Opisując te wydarzenia, Kronika halicko-wołyńska poin-
formowała, iż najpierw książę Jerzy lwowicz (1247–54–1308)64 wysłał swoje za-
łogi do Brześcia, Kamieńca i Bielska, a później, po uregulowaniu konfliktu, rów-
nież książę Mścisław Daniłowicz „засадоу посади в Бѣльски. и в каменци”65. 
Widzimy zatem, że posadzenie załogi w pewnym ośrodku grodowo-miejskim  
(co należy rozumieć również jako informację o delegowaniu doń swych urzęd-
ników) oznaczało poszerzenie władzy na całe terytorium związane z ośrodkiem 
grodowo-miejskim.  

Starsza literatura przyjmowała, iż tysiącznik na Rusi był urzędem ziemskim, 
czyli jego władzy podlegali tak mieszkańcy ośrodka grodowo-miejskiego, jak 
i całej wołości66. Taki pogląd akceptowany jest i w najnowszych publikacjach67. 

Różnice w poglądach pojawiają się zaś, gdy jest mowa o urzędzie sockiego 
i samym pojęciu sotni. Generalnie przyjmuje się, iż mieszkańcy tak ośrodków 

63 Літопис Руський, s. 422.
64 D. Dąbrowski, Rodowód Romanowiczów książąt halicko-wołyńskich, Poznań–Wrocław 

2002, s. 197.
65 Ипатьевская летопись, szp. 932.
66 в. сергѣевичъ, ВѢче и князь. Русское государственное устройство и упрaвление во 

времена князей Рюриковичей, москва 1867, s. 400; н. дювернуа, Источники права и судъ 
в древней Россіи, москва 1869, s. 23; м. Грушевський, Історія України-Руси: в 11 т., 12 кн., 
t. III, київ 1993, s. 234–235; м. владимирский-Буданов, Обзор истории русского права, мос-
ква 2005, s. 100.   

67 м. макараў, Ад пасада да магдэбургіі…, s. 39; м. котляр, Княжа служба в Київській 
Русі, київ 2009, s. 188.
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grodowo-miejskich, jak i wołości dzieleni byli na sotnie68. Wyjątek stanowił tylko 
przykład Nowogrodu, gdzie na sotnie dzielili się jedynie mieszkańcy tego ośrod-
ka, mieszkańcy zaś wołości – na pogosty i potugi69. Na przykładzie dokumentu 
księcia Mścisława Daniłowicza z 1288 r. dla Brześcia mamy świadectwo podziału 
na sotnie mieszkańców wołości, co w literaturze było tłumaczone, iż do organiza-
cji secinnej nie wchodzili mieszkańcy samego Brześcia70.

Odrębne stanowisko zajął Iwan linniczenko. Zasługuje ono na dokładne 
omówienie, gdyż dotyczy bezpośrednio działalności tysiączników i sockich jako 
urzędników związanych z ośrodkami grodowo-miejskimi. Według tego badacza 
organizacja secinna w dawnej Rusi obejmowała tylko mieszkańców osad słu-
żebnych, położonych w bezpośredniej bliskości grodów. Mieszkańcy tych sotni 
razem z mieszkańcami ośrodka grodowo-miejskiego tworzyli tysiąc, którą zarzą-
dzał urzędujący w grodzie tysiącznik71. Później, po włączeniu ziem Rusi Halicko-
Wołyńskiej do składu Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa litewskiego, orga-
nizacja secinna w postaci wsi służebnych (których ludność pełniła powinności na 
rzecz grodu), jako przeżytek z czasów poprzednich, funkcjonowała jeszcze w XV 
i XVI w.72.

Ogólny podział ludności na tysiące i sotnie, zdaniem I. linniczenki, nastąpił 
dopiero w drugiej połowie XIII w. na skutek reformy fiskalnej przeprowadzonej 
przez Mongołów na podbitych terenach ruskich73. Reforma fiskalna Mongołów 
objęła jednak tylko tereny Rusi północno-wschodniej i prawie nie dotknęła tere-
nów Rusi Halicko-Wołyńskiej74, bowiem jedynie na terenie późniejszego Podola, 
a wówczas ziemi bołochowskiej i Poniża, które wchodziły w zasięg wpływów 
Księstwa Halicko-Wołyńskiego, Mongołowie wprowadzili w połowie XIII w. 
swój system fiskalny75. Dlatego więc, zdaniem I. linniczenki, zjawisko sotni 

68 м. Грушевський, Історія України-Руси, t. 3, s. 235.  
69 в. сергѣевичъ, ВѢче и князь, s. 343.  
70 Ibidem.  
71 „сотенная организація древней княжеской руси не была общей организаціей всего ея 

низшаго населенія, а лишь спеціальной организаціей подзамковаго населенія и ближайшихъ 
къ замку поселеній […]. тысячу составляло городское и подзамковое населеніе, обязанное 
послугами на замокъ и содержаніемъ княжеской дружины” (и. Линниченко, Черты изъ ис-
торіи сословій въ Юго-Западной Галицкой (Руси) XIV–XV вв., москва 1894, s. 116, 119).

72 Ibid., s. 110. 
73 Ibid., s. 119. Na dowód tego przywołał następujący fragment z Latopisu ławrentiewskie-

go z ustępu za 1257 r.: „ПоѢхаша кнѧзи в татары. александръ. андрѢи. Борисъ. чтивше 
оулавчѢѩ. приѥхаша въ свою ωч̃ину […] тоѥ же зимы приѥхаша численицї исщетоша 
всю землю суждальскую и рѧзаньскую. и мюромьскую и  ставиша десѧтники. и сотники. 
и тысѧщники и темникї. и идоша в ворду. толико не чтоша игуменовъ. черньцовъ. поповъ. 
крилошанъ. кто зрить на сту̃ю Бц̃ю. и на в(д̃)лку” (Лаврентьевская летопись, [w:] ПСРЛ, t. 1, 
nr 2: Суздальская летопись по Лаврентьевскому списку, Ленинград 1927, szp. 474–475).  

74 и. Линниченко, Черты изъ исторіи…, s. 119.
75 Ibid., s. 119; н. молчановскій, Очеркъ извѢстій о Полольской землѢ до 1434 года, 

кіевъ 1885, s. 156–157.
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i urząd sockiego, tak jak one funkcjonowały w XIV–XV w. na terenach Rusi Ha-
licko-Wołyńskiej, znajdujących się pod władzą Polski i litwy, w podobnej for-
mie funkcjonowały jeszcze za czasów Księstwa Halicko-Wołyńskiego76. Jeżeli 
przyjąć opisaną hipotezę77, to stwierdzić można, iż władzy tysiącznika podpo-
rządkowywali się zarówno mieszkańcy ośrodków grodowo-miejskich, jak i osad 
służebnych; natomiast urząd sockiego nie miał nic wspólnego z mieszkańcami 
ośrodków grodowo-miejskich.             

Skąpe dane źródłowe posiadamy też na temat powinności świadczonych przez 
mieszkańców ośrodków grodowo-miejskich (kupców i rzemieślników) na rzecz 
księcia. Na kartach Kroniki halicko-wołyńskiej znajdujemy tylko dwie wzmianki, 
pochodzące z drugiej połowy XIII w. Pierwsza dotyczy nowej powinności, na-
łożonej przez księcia Mścisława Daniłowicza na „gorožan” Brześcia („[...] оус-
тавляю ловчее на Берестьаны […] а на горожанахъ .д̃. [4 – O. B.] гривны 
коунъ”78), druga została opisana przy przekazaniu przez księcia Włodzimierza 
Wasylkowicza jego żonie Oldze grodu Kobrynia wraz z poddanymi: „[...] далъ 
есмь кнѧгинѣ своеи. по своемь животѣ. городъ свои кобрынь. и с людьми 
и з данью. како при мнѣ даѩли тако и по мнѣ. ать дають кнѧгинѣ моеи”79. 
Należy też przypomnieć fragment testamentu tegoż Włodzimierza Wasylkowi-
cza o przekazaniu żonie wsi Horodło: „[...] далъ есмь. еи село свое Городелъ.  
и с мыто(м̃) а людье како то на мѧ страдалѣ тако и на кнѧгиню мою. по 
моемь животѣ. аже боудеть кнѧзю городъ роубити. ини к городоу а побо-
ромъ. и тотарьщиною. ко кнѧзю”80. Powinności mieszkańców ośrodków gro-
dowo-miejskich polegały zatem na uiszczeniu daniny, w przypadku „gorožan” 
Brześcia nawet w formie pieniężnej – „grzywnach kun”. Mieszkańcy wsi zaś 
„stradali”, czyli odpracowywali swoje powinności, między innymi także przy bu-
dowie grodów, chociaż płacili też „pobory”, czyli daninę.

Z dotychczasowych opracowań wiadomo, iż do powinności ludności wiej-
skiej należało uiszczanie danin, które świadczone były w formie naturalnej81. Zda-
niem I. linniczenki do obowiązków mieszkańców osad służebnych położonych 
w pobliżu ośrodków grodowo-miejskich należało także naprawianie umocnień 

76 Podobnego zdania był Wojciech Hejnosz, który w swej pracy skupił się na charakterystyce 
ludności służebnej na Rusi Halickiej w XV w. (W. Hejnosz, Ius Ruthenicale. Przeżytki dawnego 
ustroju społecznego na Rusi Halickiej w XV wieku, lwów 1928).

77 Za przyjęciem poglądu I. linniczenki ostatnio opowiadała się N. Jakowenko (Українська 
шляхта з кінця XIV – до середини XVII століття. Волинь і Центральна Україна. Видання 
друге, переглянуте і виправлене, київ 2008, s. 24).

78 Ипатьевская летопись, szp. 932.
79 Ibid., szp. 903.
80 Ibid., szp. 903–904.
81 и. Линниченко, Черты изъ исторіи…, s. 74; H. Łowmiański, Feudalizm na Rusi, [w:] 

Słownik starożytności słowiańskich, t. 2, Wrocław 1964, s. 35–41. 

OLEKSANDR BARAN



101

grodowych82. Mieszkańcy tych ośrodków (kupcy i rzemieślnicy), jak podkreślał 
Henryk Łowmiański, w systemie feudalnym zajmowali „stanowisko pośrednie 
między klasą panów feud[alnych] […] a klasą eksploatowanych smerdów” i po-
nosili „ciężary skarbowe w postaci opłat handlowych”, pełnili też „posługi pu-
bliczne”83.   

Podsumowując, należy stwierdzić, iż dla okresu XIII w. na podstawie do-
stępnych źródeł pisanych nie można ustalić, czy mieszkańcy ośrodków grodowo- 
-miejskich posiadali własnych urzędników, odrębnych od urzędników zajmują-
cych się administrowaniem wołości. Można za to zauważyć, że status prawny 
mieszkańców ośrodków grodowo-miejskich był odrębny od pozostałych kategorii 
ludności. Społeczności miejskie poszczególnych ośrodków grodowo-miejskich 
znajdowały się ciągle w fazie przekształceń.  

THE INHABITANTS Of THE BOROuGH AND TOWN CENTERS IN THE 
PRINCIPALITy Of GALICIA–vOLHyNIA: PRIvATE AND INSTITuTIONAL 

PROBLEMS; THE RELATIONS WITH THE LOCAL AuTHORITIES

The article presents a place of the inhabitants of the borough and town centers within the admi-
nistration system of the Principality of Galicia-Volhynia and their position within the social structure 
of this state. The existing written sources do not allow for inferring whether the communities of the-
se centers were administered by separate officials or whether they were subjected to the power of the 
officials who managed the administration of the entire municipality. However, we can state that the 
laws and prerogatives of the inhabitants of these settlements were different from the legal status of 
the remaining categories of the population, who inhabited the administrative and territorial entities.

82 и. Линниченко, Черты изъ исторіи…, s. 116.
83 H. Łowmiański, Feudalizm na Rusi, s. 40.

MIESZKAńCy OŚRODKóW GRODOWO-MIEJSKICH RuSI HALICKO-WOłyńSKIEJ...





RES HISTORICA 36, 2013

POCZąTKI TRADyCJI CZESKOBRATERSKIEJ

Tradycję katechizmów czeskobraterskich zapoczątkował biskup Jednoty Łu-
kasz (lukáš, zm. 1529), układając ok. 1501/1502 r. krótki wykład zasad wiary 
Dětinské otázky1. 5 listopada 1523 r. w drukarni Jiřího Štyrsy w Mladé Boleslavi 
ukazała się znacznie rozbudowana edycja tego dzieła – Spis tento Otázek tro-
jiech, první jako počínajiecích, druhé prospěvajiecích, třetie dokonalejších, to-
tiž dětí, mládencuo i zmužilých u vieře obecné křest’anské jediné2. Katechizm w 
tej poszerzonej wersji składa się z trzech części, skierowanych do różnych grup 
wiekowych – odpowiednio do małych dzieci (k. A3–B3)3, do dzieci większych, 
po 12. roku życia (k. B3v.–D9), i do tych, którzy zamierzają doskonalić swo-
ją wiarę (k. E–P4). Każdą z tych części poprzedził Łukasz osobną przedmową4. 
Zdaniem Amedeo Molnára ten trzyczęściowy układ materiału katechizmowego 
odpowiednio do wieku i stopnia dojrzałośсi wyznawców wiary odzwierciedla  

* Pragnę podziękować pracownikom naukowym Zakładu Jana Komeńskiego Instytutu Filo-
zofii Czeskiej Akademii Nauk – dr. hab. Vladimírowi Urbánkowi i dr. Jiříemu Justowi, a także 
pracownikom Czytelni Zbiorów Specjalnych Muzeum Narodowego w Pradze za pomoc podczas 
kwerend naukowych.  

1 Zachowały się w rękopisie, Národní knihovna, Praga (dalej: NK), sygn. 54 E 718.
2 Egz. Knihovní Národního muzea, Praga (dalej: KNM), sygn. 25 D 13. Druk współoprawny 

z szeregiem innych prac Łukasza. Szczegółowy opis Otázek trojiech patrz również [w:] I. Palmov, 
Češskie brat’â v svoih konfessiâh. Do načala sbliženiâ ih s protestantami v konce pervoj četverti XVI 
stoletiâ, t. 1, vyp. 1: Glavnejšie istočniki i važnejšie posobiâ, Praga 1904, s. 307–310.

3 Przedruk pierwszej części patrz [w:] A. Molnár, Bratr Lukáš bohoslovec Jednoty, Praha 
1948, s. 120–133.

4 Przedruk [w:] A. Molnár, Českobratrská výchova před Komenským, Praha 1956, s. 67–69.
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(Moskwa)
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przyczynek do historii katechizmów braci czeskich 
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dominujące w Jednocie i sięgające jeszcze czasów Jana Husa (1370–1415) poglą-
dy5. Podział na „incipientes, sive initiales, proficientes et perfectos, sive ad per-
fectionem tendentes” spotykamy w nauczaniu braci czeskich również w czasach 
późniejszych6.

Część pierwsza Otázek trojiech to nieco zmieniona wersja katechizmu z ok. 
1501/1502 r.7. Po pytaniach „Co si ty?”, „Proč tě Pán Buoh stvořil?”, „Na čem 
spasenie tvé záleží?”, pełniących swego rodzaju funkcję wprowadzenia, następuje 
wykład materiału katechizmowego według schematu trzech cnót ewangelicznych 
podanych zgodnie z 1 Tes 1, 3 i Kol 1, 4–5 w kolejności: wiara (Credo), miłość 
(Dekalog, przykazania miłości, błogosławieństwa ewangeliczne, także rozważa-
nia o życiu wiecznym, o Duchu świętym, o uczynkach miłosierdzia), nadzieja 
(wykład Modlitwy Pańskiej, oddawanie czci Maryi i świętym, także Ciału i Krwi 
Zbawiciela). Całość zamyka passus o nabożeństwie. 

Adresatem drugiej części Otázek trojiech są dzieci przygotowujące się do 
sakramentu bierzmowania, całość dotyczy przeważnie zagadnień chrztu i Wiecze-
rzy Pańskiej. Pyta się dziecko również o to, dlaczego zostało ochrzczone właśnie 
w wieku dziecięcym, co to jest Królestwo Niebieskie, jak powinno przygotować 
się do przyjęcia Ciała Pańskiego. Warto nadmienić, że w piśmiennictwie wcze-
snoreformacyjnym sakramenty nie należały do ogólnie przyjętego modelu wykła-
du materiału katechizmowego. Wprowadza je po raz pierwszy Johannes Agricola 
(1494–1566) w Elementa pietatis congesta (1527), następnie Wolfgang Capito 
(1478–1541) w Kinder Bericht und Fragstücke von gemeinen Punten christlichen 
Glaubens (1527), Johannes Brenz (1499–1570) w Fragstück des christlichen 
Glaubens (ca. 1527–1528), Johannes Oekolampad (właśc. Johannes Huschin, 
1482–1531) we Frag und Antwort (przed 1529)8. Dopiero po Małym katechizmie 
Marcina lutra z 1529 r. stają się one nieodzowną częścią składową katechizmów 
reformatorów różnych odcieni. 

Część trzecia, dla bardziej zaawansowanych w chrześcijańskiej nauce, zaczy-
na się od uzasadnienia ogólnego układu katechizmu, porównuje trzyczęściowy 
podział nauki z trzema stopniami kształtowania umiejętności czytania: dziecko 
poznaje najpierw poszczególne litery, następnie układa z liter sylaby i dopiero 

5 Ibid., s. 66. 
6 J. Heubach, Die christliche Unterweisung bei Johann Amos Comenius, Kiel 1952, s. 29–30. 

Patrz również: Ratio disciplinae ordinisque ecclesiastici in Unitate fratrum Bohemorum, leszno 
1632, [w:] Church Constitution of the Bohemian and Moravian Brethren. The Original Latin, with 
a Translation, Notes, and Introduction, ed. B. Seifferth, london 1866, s. 34–35.  

7 E. Havelka, Husitské Katechismy, Praha 1938, s. 77 przypis; I. Palmov, Češskie brat’â 
v svoih konfessiâh, s. 305.

8 F. Cohrs, Die evangelischen Katechismusversuche vor Luthers Enchiridion, Bd. IV: Unda-
tierbare Katechismusversuche und Zusammenfassende Darstellung, [w:] Monumenta Germaniae 
Paedagogica, Bd. XXIII, Berlin 1902, s. 285–287.
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później łączy sylaby w słowa. Następująca po tych wstępnych rozważaniach 
porcja tekstu w formie pytań i odpowiedzi jest w istocie znacznie rozbudowaną 
wersją części pierwszej z uwzględnieniem także nauki o sakramentach, podanej 
w kontekście dziewiątego artykułu Credo9. 

Spis tento Otázek trojiech przytacza na końcu wiele dodatków, treściowo 
związanych z trzecią częścią10. Ułożony w formie pytań i odpowiedzi „Wyběrek 
z otazek při spaseni pořadnem proč twe oddělenie gest” (k. P5–R5) omawia przy-
czyny odłączenia się braci od Kościoła rzymskiego, porusza zagadnienia po-
słuszeństwa w Jednocie i poszczególne aspekty nauki o sakramentach. Po tym 
rozdziale następują uwagi o przestrzeganiu niedzieli i świąt, o uczęszczaniu do 
kościoła, o wolności chrześcijańskiej. Całość zamyka krótki paragraf o powinno-
ściach różnych stanów: duchownych, sprawujących władzę, gospodarzy, wdów, 
małżonków i wszystkich wiernych (k. O5v.–O7v.)11. W literaturze można spotkać 
przypuszczenie, iż ten rozdział zainspirował lutra do ułożenia „Haustafel” albo 
„Tabulae oeconomicae” w składzie Małego katechizmu12. Owa hipoteza nie wy-
trzymuje krytyki, bo właśnie tych aneksów do Otázek trojiech luter nie znał (do 
tego zagadnienia powrócimy nieco później).

Układając oba katechizmy, Łukasz niewątpliwie korzystał z XV-wiecznych 
źródeł husyckich. Chodzi m.in. o powstały przed 1414 r. Katechismus Vídeňský, 
sporządzony, zdaniem niektórych badaczy, przez samego Husa w oparciu o jego 
pracę Výklad viery, desatera božieho přikázanie a modlitby Páně. Katechismus 
Vídeňský stał się podstawą dla wielu późniejszych tekstów tego gatunku13. Do 
ewentualnych źródeł Łukasza da się również zaliczyć datowany na lata ok. 1420–
1430 taborycki Katechismus Roudnický i dzieło Husa Jádro učení křest’anského14. 

Wszystkie husyckie katechizmy wczesnego okresu stosowały wykład prawd 
wiary według schematu trzech cnót ewangelicznych, podanych w kolejności: wia-
ra–miłość–nadzieja, czyli Credo–Dekalog–modlitwa. Owego schematu trzymał 

9 Zauważmy na marginesie, iż obydwa katechizmy Łukasza uwzględniają jeszcze siedem sa-
kramentów; dopiero konfesja braterska z 1532 r. wylicza tylko dwa (H. Karczyńska, Odnowiona 
Jednota Braterska w XVIII–XX wieku. Z dziejów ruchu religijnego herrnhutów w krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej i na świecie, Warszawa 2012, s. 35).

10 Wiele tych tekstów spotykamy również w składzie wczesnych dekretów Jednoty (Dekrety 
Jednoty Bratrské, vydává Antonin Gindely, Praha 1865, s. 3–5).

11 Nie da się jednoznacznie stwierdzić, co stanowi źródło tego rozdziału. Rozważania o po-
winnościach  („Pokyny pro život Bratří a Sester v jejich stavu a povolání”) spotykamy już we wcze-
snych dekretach Jednoty (Dekrety Jednoty Bratrské, s. 113–120; R. Říčan, Dějiny Jednoty bratrské, 
Praha 1957, s. 89–91). 

12 T. Wojak, Jan Seklucjan – życie i dzieło, cz. I, „Rocznik Teologiczny”, t. XXVI, 1984, z. 1, 
s. 100; N. Terent’ev, Lûteranskaâ veroispovednaâ sistema po simvoličeskim knigam lûteranstva, 
Kazan’ 1910, s. 34–35.

13 E. Havelka, Husitské katechismy, Praha 1938, s. 27, 31, 36–38.
14 Ibid., s. 38, 77, 113; publikacja trzech wymienionych tekstów na s. 177–184, 185–191. 
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się również Jan Hus w dziełe Provázek třípramenný z víry, lásky, naděje (1545). 
W czasach późniejszych i za Jana Amosa Komeńskiego (1592–1670) staje się to 
charakterystyczną cechą czeskobraterskich katechizmów15. Rozbudowaniu ulega 
tylko treść owych rozdziałów. Mianowicie do Dekalogu dołączono naukę o Ewan-
gelii i wykład kazania na Górze, do modlitwy zaś – rozważania o sakramentach16. 
Z husyckich tekstów pochodzą i poszczególne passusy katechizmów Łukasza 
(wiara żywa i martwa; rozróżnienie semantyczne „wierzyć w Boga” i „wierzyć 
Bogu” i inne). Można również spotkać zapożyczenia dosłowne17. Sięgając po hu-
syckie katechizmy, Łukasz próbował jednocześnie uwzględnić w swojej myśli 
niektóre pojedyncze aspekty późnoscholastycznej teologii18. Jakkolwiek w spra-
wach katechizacji – i to dotyczy nie tylko czasów Łukasza, ale i późniejszych 
okresów – Jednota kierowała się nie teologicznymi względami, lecz wyłącznie 
praktycznymi, chodziło o wszechstronną formację prawdziwych chrześcijan, 
a nie tylko o formację umysłowo-teologiczną19.

losy katechizmów Łukasza potoczyły się różnie. Korzystano de facto tylko 
z tekstu z ok. 1501/1502 r. albo z ułożonej na jego podstawie pierwszej części 
Otázek trojiech i z trzeciej części tegoż dzieła. Część druga Otázek trojiech – jak 
udało się ustalić – nie zyskała większego rozpowszechnienia.

W 1521 r. Dětinské otázky ukazały się w wersji niemieckiej. Druk ten obecnie 
nie jest znany. W roku następnym wyszły spod prasy co najmniej dwie edycje pod 
tytułem Ain schöne frag Vnd Antwurt den Jungen kündern. Zů vnderweysen got 
zů erkennen auch in anrůffen als ain vatter. Den junngen vast nützlich (Augsburg: 
[Melchior Ramminger])20. W swoim dziele Vom Anbeten des Sacraments (1523) 
luter wspomina o niejakim dwujęzycznym niemiecko-czeskim wydaniu z 1523 r. 
(„es ist ein Büchlin [...] deutsch und böhemisch ausgangen, die jungen Kinder 
christlich zu unterrichten”)21. Historyk dziejów protestantyzmu Andrzej Węgier-
ski (1600–1649) zna z tego roku tylko niemieckojęzyczną edycję: „Anno 1523 
ediderunt Fratres Germanice Catechesin puerilium, a luthero visam: in qua cum 
scriptum legeretur; ad orationem a Sacramento Coenae Dominicae abesse debere, 

15 J. Heubach, Die christliche Unterweisung bei Johann Amos Comenius, s. 37, 106.
16 Ibid., s. 47–48.
17 A. Molnár, Bratr Lukáš bohoslovec Jednoty, s. 116.
18 J. Just, Struktury informacyjne czeskiej Jednoty Brackiej w świetle nowego znaleziska źró-

dłowego z początku XVII wieku, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, t. 54, 2010, s. 69.
19 J. Heubach, Die christliche Unterweisung bei den Böhmischen Brüdern, [w:] Johannes Amos 

Comenius und die Genese des Modernen Europa, Sammelband redigiert von Norbert Kotowski und 
Jan B. lášek, Bayreuth; Prag 1992, s. 59–69.

20 Strony tytułowe przedrukowane są [w:] Handbuch zur Kinder- und Jugendliteratur, Bd. 1: 
Vom Beginn des Buchdrucks bis 1570, Stuttgart 1987, col. 189–190, 199–200.

21 Cyt. za: Deutsche Katechismen der Böhmischen Brüder, mit einer Einleitung von Amedeo 
Molnár. I. Joseph Müller, Die deutschen Katechismen der Böhmischen Brüder. II. Johan Amos Co-
menius, Die Uralte Christliche Catholische Religion, Hildesheim–New york 1982, s. 3.
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propterea quod in eo corpus Christi natura sua minime clausum esset rogavit, ut 
hac de re aliquid apertius conscriberent. De hac sacramenti adoratione lutherum 
scripsisse ad Fratres Bohemos, ab eo Valdenses tum dictos, quos Picardos alii vo-
cabant, Bucholcerus testatur: additque in hoc libro primum Martinum lutherum 
meminisse opinionis Berengarii, de Coena Domini, antequam cum Helvetiis de ea 
dimicare caepisset”22.

Jeżeli podstawą niemieckojęzycznych wydań z 1521 i 1522 r. był katechizm 
Łukasza w jego wersji pierwotnej, czyli z  ok. 1501/1502 r., pozostaje do wyja-
śnienia, z czego korzystano, przygotowując tłumaczenie w roku 1523: Spis tento 
Otázek trojiech ukazał się dopiero na początku listopada, więc ewentualnie nie 
został on uwzględniony. Niemieckie tłumaczenie pierwszego katechizmu Łuka-
sza znane jest w literaturze przedmiotu jako Kinderfragen. Przekład w zasadzie 
wiernie oddaje treść oryginału, jakkolwiek można również dostrzec pewne roz-
bieżności semantyczne23. 

W latach późniejszych drukowano po niemiecku zarówno Dětinské otázky 
(na przykład, Magdeburg: Hans Knapр, 1524, w wersji trzydziestu dziewięciu 
pytań i odpowiedzi)24, jak i ich rozbudowaną wersję z Otázek trojiech (Witten-
berg: Hans Barth und Hans Bossow, 1525, w wersji siedemdziesięciu dziewięciu 
pytań i odpowiedzi25; następnie w St. Gallen [katechizm został poszerzony do 
osiemdziesięciu sześciu pytań i odpowiedzi] i w Zurychu w 1527 r.)26. Redagowa-
nie ich kolejnych edycji polegało przeważnie na wprowadzeniu elementów nauki 
luterańskiej27. W związku z tym Ferdinand Cohrs uważa, że wszystkie przeróbki 
zachowały (jakkolwiek w różnym stopniu!) polemiczne zabarwienie czeskiego 
oryginału28. Zdaniem badaczy nie da się przecenić wpływu, jaki owe katechizmy 
Łukasza wywarły na rozwój literatury tego gatunku w początkowej fazie europej-
skiej reformacji29. Oprócz ich bardzo licznych przeróbek powstała spora liczba 
katechizmów w języku niemieckim, w których można zauważyć nawet dosłowne 
zapożyczenia z pierwszej części Otázek trojiech. 

22 Andreae Wengerscii, Libri quattuor Slavoniae reformatae, praefatione instruxit Ianussius 
Tazbir, Warszawa 1973, s. 55–56.

23 J. Goll, Der böhmische Text des Brüder-Katechismus und sein Verhältniss zu den Kinderfra-
gen, „Sitzungsberichte der königl. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften in Prag”, Jahrgang 
1877, Prag 1878, s. 74–84. 

24 Deutsche Katechismen der Böhmischen Brüder, s. 153–158.
25 Ibid., s. 165–188.
26 Przedruk według edycji z 1530 r. patrz [w:] ibid., s. 9–28.
27 J. Heubach, Die christliche Unterweisung bei Johann Amos Comenius, s. 33–34. 
28 F. Cohrs, Die evangelischen Katechismusversuche vor Luthers Enchiridion, Bd. I, [w:] 

Monumenta Germaniae Paedagogica, Bd. XX, Berlin, 1900, s. 103.
29 Ch. Weismann, Die Katechismen des Johannes Brenz. 1. Die Entstehungs-, Text- und 

Wirkungsgeschichte, Berlin–New york 1990, s. 17.
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Co zaś dotyczy nauczania katechetycznego w samej Jednocie, główna rola 
w tej dziedzinie przypadła, jak się wydaje, trzeciej części z Otázek trojiech. Nie-
zbyt dobry stan zachowania XVI-wiecznych katechizmów czeskich pozwala nie-
stety tylko w przybliżeniu prześledzić losy tego tekstu. 

Najwcześniejsza z dostępnych dla badaczy, drukowana edycja katechizmu 
datowana jest na 1538 r. Małego formatu (16º) Naučenie starodawnie Wiery Při-
kázanij a Modlitby. S wyswětlenijm gich. A s přidánijm ktomu Potřebnych wěcij 
k spasenij. Z pijsem swatych wyszło w litomyšli najprawdopodobniej spod prasy 
Aleksandra Augezdeckiego (zm. 1577)30. Czeski jezuita Václav Šturm (1533–
1601) uważa, że istniało nawet wcześniejsze wydanie z 1535 r., które ukazało 
się pod analogicznym tytułem31. W czeskiej bibliografii Naučenie uważane jest 
za skróconą przeróbkę dzieła Mistra Jana Husy Kazatele slawneho Dieditze cze-
skeho Dwanaczki Cžlankuo Wijry Křestianskee obe czné Dessýti božých prikáza-
nij a Modlitby Páňe Otče náss etc. Wýkladowé. Každému spassenij žádagiczýmu 
krze sttianu(!) náypotrzebňéyssij (Praha: Mikuláss Konač z Hodisskowa, 1520)32, 
zwanego także Výklad větší33. Porównanie zaś obu dzieł pozwala odrzucić tę  
hipotezę.

Naučenie nie wymienia ani w nazwie, ani w przedmowie imienia Łukasza 
i nie wspomina o jakichkolwiek edycjach wcześniejszych. Czytelnik dowiaduje 
się z lakonicznej przedmowy, że jest to zwięzły wykład dawnej, sięgającej jeszcze 
czasów apostolskich nauki. Jej trzon stanowi, uzupełniony fragmentami z Pisma 
świętego, wykład dziesięciu przykazań, wyznania wiary i Modlitwy Pańskiej: 
„Obecnee Křestíanske krátke a Sumownije naučenie / gestit toto. Deset přkáza-
nij Božich. Dwanácte Cžlankuow Wiery a Modlitba pánem Krystem wydanaa. 
Cžemuž se wssyckní Křestíane od swych učíteluow / hned od dětinstwie sweho 
wyučugij / a wyučowati magij. A to obecnee učenij od starodaawna / ano hned 
od Aposstoluow w lid křestiansky gest uwedeno yakož tomu tak [...] wssickni 

30 Egz. Moravská Zemská Knihovna, Brno, sygn 50.646 all (NK, fotokopia Foto Zd. 8); Kni-
hopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století, red. Z. V. Tobolka, 
díl. II: Tisky z let 1501–1800, dodatky, část V, Praha 2000, č. 6089. J. Jungmann mylnie datuje ten 
druk na 1537 r. (Historie Literatury české. Aneb: saustawný přehled spisů českých s krátkau historií 
národu, oswícení a jazyka, druhé wydání, Praha 1849, nr 1229). W innym miejscu przytacza on 
podobny do Naučenia z 1538 r. pod względem treści druk bez karty tytułowej, nadając mu nazwę 
według pierwszych słów przedmowy (nr 1347).

31 W rozdziale Jnder a poznamenánij wssech Knih a Spisůw, kteřij w Srownanij Wíjry a včenij 
Bratřij Starssich se odemne přiwozugijo w składzie rozprawy: Krátké ozwánij Doktora Vácslawa 
Ssturma proti kratičkému ohlássenij Gednoty Valdenské neb Boleslawské, Praha 1584, s. 182.

32 Wydanie fototypiczne w serii wydawniczej: Monumenta Bohemiae Typographica, red. 
Z. V. Tobolka, Praha 1927, t. 4. Wydanie współczesne patrz [w:] Magistri Iohannis Hus Opera 
Omnia, t. 1: Epistolae Bohemicae, Praha 1975, s. 63–392. 

33 Knihopis českých a slovenských tisků, díl. II, dodatky, část IV, Praha 1998, č. 3266; dodatky, 
část V, č. 6088.
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Starzij křestiansstij učitelee / latinsstij y řečtij / swédectwie wydáwagij. Protož y 
my gsauce w lidu křestianskeem / za učitele a zprawce kádné podle zákona Bo-
žíeho postawení, oto usylugeme (yako y předkowee nássy) abychom w tom učeníj 
se wssemi wěrnymí křestiany gedno byli. A w něm dobree Swědomie / prwotně 
sami při sobě před bohem y přede wssemi lidmi zachowáwa gijce / ginee temuž 
z ukadu sweho wyučowali / swědomije gich tiem řiedili a zpřwowali neb my to 
křestianskee učenij / w čistoté a w prawdě geho (bez sskodliwych přdawkuow 
lidskych) držíjme a máme za prawe božíje učenije / gemuž pijsma swatá swědec-
twije wydaawagij.

Protož tau přčinau dali sme ted opět to učenij. Přikázanij božijch, Wiety 
a Modlitby s wyswětlenijm neb wykladem krátkym. Přídawsse k tomu nazad něk-
tere obecněyssie Texty pijsma swateho každemu krzestianu wěděti a znaati y gich 
užíwati welmi potřebne y take užitečne. A to wsse pod otázkami a odpowědmi pro 
snadssie naučenije / a srozumienie. Take aby se těm wěcē dietky wegmeno páně 
pokrztěne a Krystu pánu poswěcene / w nassijch Zbořiech / neb Kosteliech wy-
učowaly / a tomu rozuměti y swědomije swee tiem zprawowati hned od dětinstwie 
sweho pomalu zwykaly. Račiž pán Buoh ktomu dáti swee swatce požehnánie. 
Amen” (k. 1–2).

Czym się różni Naučenie od trzeciej części Otázek trojiech Łukasza? Pewne 
rozbieżności da się spostrzec już w sformułowaniu wstępnych pytań, pełniących 
funkcję wprowadzenia do wykładu:

Spis tento Otázek trojiech, część trzecia Naučenie

– Co gsy ty?
– Proč tebe pán buoh stwořil?
– Proč tě stwořyl rozumnee stwořenie?
– Proč gsy smrtedlnee?

– Co gest hřiech adamuow?
– Co gest zákon hřiecha?
– Ktere gsy ty wiery? [...].

– Co gsy ty?
– Proč tebe pa(n) Buoh stwořyl?
– Proč gsy smrtedlný učínén?
– Kterak ty gsa w hřiechu a w smrti narozen / 
muožess spasen býti, a do žiwota wěčného wgijti 
/ poněwádž me nečistého a hřiessného k Bohu 
nepřijgde?
– Ktereho gsy ty náboženstwie?
– Gsyli prawý křestia(n)?
– Powězmi člawék hest křestian.
– Kterak napočaatku Cíerkwe slauli křestianě?
– Co gest wlastnieho a náležítého křestánu? [...].

Znaczącej zmianie ulega także ogólny układ dzieła: w wersji Łukasza Cre-
do wyprzedza Dekalog, Naučenie zaś stawia przykazania na pierwszym miejscu. 
Było to niewątpliwie wynikiem naśladowania pewnego, posiadającego konkret-
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ne uzasadnienie teologiczne, modelu: po ukazaniu się Małego katechizmu lutra 
ewangelickie piśmiennictwo katechetyczne różnych odcieni zdominował model, 
w którym wprowadzenie do nauki wiary rozpoczyna się właśnie wykładem dzie-
sięciu przykazań. Da się to stwierdzić m.in. na podstawie edycji Konfesji brater-
skiej z 1535 r.: artykuł „De Catechismo” wylicza podstawowe jednostki nauczania 
katechetycznego w kolejności Dekalog–Credo–modlitwa34. Prawdopodobnie pod 
wpływem układu katechizmu lutra i powstałej na jego podstawie tradycji także 
Naučenie najpierw przytacza same sformułowania przykazań, artykułów wiary 
i modlitwy, a dopiero potem podaje po kolei ich szczegółowy wykład. Wszyscy 
badacze zgodnie stwierdzają za czasów następcy Łukasza biskupa Jana Augusty 
(1500–1572) nasilenie w Jednocie wpływów luteranizmu. Dopiero później pod 
kierownictwem biskupów wykształconych na śląsku i w Rzeszy Jednota skłania 
się coraz bardziej ku oglądom filipistów. I już pod koniec XVI w. oscyluje ona 
w kierunku ewangelików reformowanych35. 

Po rozważaniach o powinnościach różnych stanów (w wersji Naučenia na-
zywa się ten rodział inaczej: „Nĕktera píjsma […] potřebná každemu čloweku 
kteryž chce podle zřiezenie božieho wédomost a gistotu o swem spasenie mieti. 
A w ném podle miesta a powolánie sweeho hodné choditi”, k. 46v.) zamieszczono 
nowe, brakujące w trzeciej części Otázek trojiech Łukasza rozdziały: O Křijžy 
a crpĕlíwosti (k. 63), O Postu a Jalmužnĕ (k. 65) i O Stawu swobodneem (k. 67v.). 
Zrezygnowano zaś z omawiania przyczyn odłączenia się braci od Kościoła rzym-
skiego. Do charakterystycznych cech Naučenia można jeszcze zaliczyć znaczne 
zwiększenie liczby cytatów biblijnych i brak samodzielnego rozdziału o sakra-
mentach. Pod tym względem katechizm z 1538 r. wciąż naśladuje tekst Łukasza, 
bo w trzeciej części Otázek trojiech nauka o sakramentach podana jest w kontek-
ście wykładu dziewiątego artykułu wyznania wiary. 

Edycje Naučenia w języku czeskim z połowy XVI w. nie są obecnie zna-
ne. Można tylko domniemywać, czy należy do tej linii wymieniony przez Josefa 
Jungmanna, ale obecnie zapewne zaginiony Katechysmus aneb naučení člowěka 
křest’. k užitku netoliko mládeže ale i lidem dospělejšího wěku obšírněji sepsaný 
a znowu wytištěný (Praha: Jan Kantor, 1546, 8°; wznowiony także w 1556 r.)36. 
Jest to poszerzony przedruk jakiejś edycji wcześniejszej („obšírněji sepsaný 
a znowu wytištěný”). Godne uwagi jest używanie nazwy „katechizm” zamiast 

34 Patrz przedruk [w:] Bekenntnisse der Böhmischen Brüder, mit einem Vorwort von Erich 
Beyreuther und einer Einleitung von Alfred Eckert, Hildesheim; New-york 1979, k. 14–15; F. Hrej-
sa, Dějiny Křestănství v Československu, díl. V, Praha 1948, s. 63. 

35 J. Just, Struktury informacyjne czeskiej Jednoty Brackiej, s. 69–70; H. Karczyńska, Odno-
wiona Jednota Braterska w XVIII–XX wieku, s. 34, 41; M. Strupl, Confessional Theology of the 
Unitas Fratrum, „Church History”, vol. 33, nr 3, 1964, s. 286–288.

36 Historie Literatury české, nr 1251; nr 1261.
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wcześniejszego „naučenie”, co można tłumaczyć orientacją Jednoty na ogólnie 
przyjęte w reformacyjnym piśmiennictwie owej epoki nazewnictwo. 

Kolejne edycje katechizmu, należącego do linii Spis tento Otázek trojiech 
– Naučenie starodawnie, ukazały się w języku niemieckim bez wskazania miej-
sca wydania i drukarni w 155437 i 1555 r.38 pod tytułem Catechismus der recht-
gleubigen Behemischen Brüder. Przekładu dokonał Johannes Gyrk (Jan Jiřík, 
zm. 1562). Wiadomo o nim niewiele. Zaproszony przez biskupa pomezańskiego 
Pawła Sperata (1484–1551) został mianowany w 1549 r. na synodzie pruskim 
pastorem, w roku 1555 brał udział w zjeździe w Koźminku, dwa lata później zo-
stał członkiem ogólnej rady Jednoty, po 1557 r. pełnił funkcję pastora w Nidzicy 
i superintendenta luterańskiego39. Swój przekład poświęca Gyrk księciu pruskie-
mu Albrechtowi z zamiarem oczyszczenia Jednoty z ciągle kierowanych pod jej 
adresem zarzutów herezji40, podkreślając, że wiernie oddaje aktualnie używany 
w Jednocie czeski katechizm („wier [katechizm] in Behemischer Sprach erklert, 
geleret, vnd sonderlich bey dem jungen volk getrieben vnd geübet wird”, s. 232). 
Zamieszcza Gyrk również przekład przedmowy z Naučenia pod tytułem Vorrede 
der Eltesten Brüder, auff ihren Catechismus.

Edycja niemiecka składa się z 187 pytań i odpowiedzi. Nie sposób na razie 
ustalić z całą pewnością, na jakim wydaniu oparł Gyrk swoje tłumaczenie. Używa 
on również nazwy „katechizm”, czyli rezygnuje z dotychczasowej tradycji bra-
terskiej i wprowadza do Naučenia pewne zmiany, przeważnie strukturalne: Gyrk 
podzielił tekst na części, nadając mu bardziej przejrzysty układ i dodał wiele mo-
dlitw własnego autorstwa41. Zdanie Molnára, iż w tym wydaniu po raz pierwszy 
w katechetycznej tradycji Jednoty spotykamy rozdział o obowiązkach różnych 

37 Przedruk tekstu patrz [w:] Deutsche Katechismen der Böhmischen Brüder, s. 227–292. Cy-
tuję w artykule za tym przedrukiem.

38 Egz. Gdańskiej Biblioteki Miejskiej (sygn. B.o.425adl.1; BN, mf 5430).
39 Deutsche Katechismen der Böhmischen Brüder, s. 226.
40 R. Říčan, Dějiny Jednoty bratrské, s. 202.
41 Po wykładzie Credo: „Das wollestu vns, O Allergnedigster Herr Jhesu Christe, du ewiger 

Son des lebendigen Gottes im Himelreich, frölichen verleihen, Auff das wir daselbst on auffhören 
mit frölicher Stimme, den Himlischen newen lobgesang singen, Sprechende: Alleluia. Dann vnser 
Herre Gott der Allmechtige, regieret vnd herrschet, lasset vns frewen vnd frölich sein, vnd jhm die 
Ehre geben, Amen” (s. 264–265) i na samym końcu: „Ewiger, Gerechter, vnd Barmhertziger Gott 
vnd Vater, der du vns deinen allerliebsten Son Jhesum Christum, im wort des heiligen Euangelij, 
geoffenbaret, vnd vns durch jn vnd seine heilige Erlösung, zu Kindern vnd Miterben des Ewigen 
lebens, hast angenommen, Jn dem wir auch allein Gerecht vnd fromm werden, vnd den Geyst der 
Warheit empfahen, Wir bitten dich gantz hertzlich vnd Demütiglich, du wollest vns von jm nit las-
sen abweichen noch jrren, sondern das wir als die waren Weinreben in jm bleiben, vnd vil früchte 
bringen, vnd in teglicher vernewerung, vnsers gantzen lebens, dir alleine, mit verleugnung vnser 
selbst, vnd aller Weltrichen lůste, one schedlichen jrrthumm des Antichrists, vnd aller Ketzereyen, 
in der warheit vnd frölichen gewissen, dienen möchten, dadurch dein Name geehret vnnd von uns 
gepreiset werde, von nun an biss in Ewigkeyt, Amen” (s. 292).
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stanów42, nie odpowiada, jak stwierdziliśmy wyżej, rzeczywistości. Johann Chri-
stoph Koecher uważa, że Gyrk także niby dołączył do tradycyjnego katechizmu 
braterskiego wykład sakramentów43. W edycjach z 1554 i 1555 r. tego rozdziału 
jednak brak. Chodzi w tym wypadku ewentualnie o samodzielny druk opubliko-
wany w 1560 r. w królewieckiej oficynie Jana Daubmanna (zm. 1573) pod tytu-
łem Dasander theil des Heyligen Catechismi, Das ist: Lehre und Bericht von der 
Heyligen Tauff, Beicht, Vergebung (oder Aufflŏsung) der Sůnden, und dem Abent-
mal des Herren44. Ujęta w sześćdziesięciu pięciu rozległych pytaniach i odpo-
wiedziach nauka o chrzcie (pytania 1–7), spowiedzi (8–29), Wieczerzy Pańskiej 
(30–37) i usprawiedliwieniu (38–65) stanowi logiczne uzupełnienie tradycyjne-
go katechizmu braterskiego. Druk zawiera również parafrazę Modlitwy Pańskiej 
(„Wie man das Vater unser einfeltig im Glauben und rechtem ernst Beten soll”, 
s. 346–349) i wiele tematycznie ułożonych sentencji ewangelicznych („Sprüche 
des Heyligen Evangelij”, s. 350–352).

Trzeba uznać za wciąż wymagające weryfikacji twierdzenie Františka Bed-
nářa, iż późniejsze czeskie edycje katechizmu Jednoty wzorowały się wyłącznie 
na niemieckiej wersji Gyrka45. Niezbędne jest w tym celu uważne zestawienie do-
stępnych obecnie tekstów z przełomu XVI–XVII w. zarówno z dziełem Łukasza, 
jak i z czeskojęzycznym wydaniem z 1538 r.

Mamy do dyspozycji przynajmniej dwie niedatowane edycje należące do li-
nii Spis tento Otázek trojiech – Naučenie starodawnie, powstałe w okresie 1581–
1609. Nieposiadający karty tytułowej egzemplarz KNM (sygn. 24 F 5) atrybu-
owany jest zazwyczaj jako druk oficyny w Kralicach. Jungmann, Bednář i czeska 
bibliografia datują go umownie na 1581 r.46; można spotkać także bardzo wczesną 
datację – ok. 1564 r.47. Mirjam Bohatcová uważa, że druk wyszedł spod prasy 

42 A. Molnár, Českobratrská výchova před Komenským, s. 232.
43 J. Ch. Koecher, Catechetische Geschichte der Waldenser, Böhmischen Brüder, Griechen, 

Socinianer, Mennoniten und andere Secten und Religionspartheyen, Jena 1768, s. 19–20.
44 Patrz przedruk tego bardzo rzadkiego druku w antologii J. G. Ehwalta: „Die alte und neue 

lehre der Bömischen und Mährischen Brüder, wie solche von den Ältesten der Brüdergemeinde von 
dem Johann Huß, Johann Gyrck, Johann Amos Comenius, Andreas Macher und Johann Gottlieb El-
sner, in unterschiedenen lehrbüchern böhmisch, lateinisch und deutsch vorgetragen worden, nebst 
einem niederländischen Catechismus und einigen Glaubensbekenntnissen der Waldenser”, Danzig 
1756, s. 291–352. Nie udało się na razie stwierdzić źródeł tego dzieła Gyrka. Nie można jednak 
całkowicie wykluczyć, że sięgał on po rozważania Łukasza o sakramentach w drugiej części Otázek 
trojiech.

45 F. Bednář, Obsahová stránka katechismů bratrských, [w:] Zásady Jednoty Českých bratří, 
Praha 1939, s. 112.

46 J. Jungmann, Historie Literatury české, nr 1304; Fr. Bednář, Obsahová stránka katechismů 
bratrských, s. 110; Knihopis českých a slovenských tisků, díl. II, část IV, Praha 1947, č. 3832.

47 Knihopis českých a slovenských tisků, díl. II, část IV, č. 3831. W tym wypadku – oficyna 
wydawnicza Ivančice.
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dopiero po 1594 r.48. W swojej wcześniejszej publikacji na podstawie analizy za-
mieszczonych w katechizmie cytatów z Nowego Testamentu (przeważnie z listów 
św. Piotra apostoła) badaczka określa czas powstania katechizmu na lata 1594–
1601, bo cytaty odpowiadają wydaniu Nowego Testamentu z 1594 r. w składzie 
Biblii Kralickiej49. Ale druk KNM (24 F 5) wyszedł spod prasy na pewno przed 
1609 r.50. Druga edycja pod tytułem Katechysmus ukazała się najprawdopodob-
niej też w Kralicach51.

W tych wydaniach z przełomu XVI i XVII w. da się zauważyć pewne cechy 
treściowe, które różnią je zarówno od wersji wcześniejszych, jak i od siebe. Eg-
zemplarz KNM (24 F 5) zaczyna się od tradycyjnego dla owej linii czeskich kate-
chizmów pytania „Co gsy ty?”. Znikają rozdziały o obowiązkach różnych stanów, 
także wprowadzone w Naučeniu z 1538 r. rozważania o O Křijžy a crpĕlíwosti, 
O Postu a Jalmužnĕ i O Stawu swobodneem. W ich miejscu mamy nowy czwarty 
rozdział katechizmu – wykład sakramentów O Služebnosti Krystowých, także dwa 
wyznania wiary (nicejskie i Atanazjusza), tekst spowiedzi powszechnej i wykład 
błogosławieństw ewangelicznych. Zauważmy na marginesie, że w protestanckich 
katechizmach brakowało zazwyczaj błogosławieństw jako elementu składowe-
go nauczania katechetycznego. Wyjątek stanowiły pewne utwory katechetyczne 
i podręczniki elementarne52, także wczesne pouczenia braci czeskich, bo spoty-
kamy błogosławieństwa w pierwszej części Otázek trojiech Łukasza. Uzupełnia 
ten „większy” katechizm jego krótki wykład w postaci tzw. Summy (wrócimy do 
jej omówienia nieco później) i wykład „Ojcze nasz” pod tytułem Krátké a velmi 
pěkné vysvětlení modlitby Páně. Jungmann datuje samodzielne wydanie Modlitby 
páně krátké na 1589 r.53, więc ten rok można przyjąć za termin post quem ukaza-
nia się drukiem egzemplarza KNM (24 F 5).

Są pewne argumenty przemawiające za wcześniejszym powstaniem edycji 
KNM (24 F 5). W druku NK (54 G 127) przed pierwszym tradycyjnym pyta-
niem „Co gsy ty?” spotykamy nowe pytanie o Bogu – „Co gest Pan Bůh?”, które 
we wszystkich późniejszych wydaniach tego tekstu pełni rolę wprowadzenia do 

48 M. Bohatcová, Edíční program ivančické a kralické tiskárny bratrské, „Z Kralické tvrze”, 
t. 10, 1978–1979, s. 20.

49 M. Daňková [Bohatcová], Cedule řezané na příjem knih z Kralické tiskárny, „Časopis Ma-
tice Moravské”, R. lXVIII, Brno 1948, čís. 1–2, s. 88.

50 M. Bohatcová, Edíční program ivančické a kralické tiskárny bratrské, s. 20.
51 Egz. NK, sygn. 54 G 127.
52 Z najwcześniejszych w tradycji zachodnioeuropejskiej można wymienić utwór kateche-

tyczny nauczyciela z Augsburga Johannesa Pinicianusa (1477/78–1542) Praecepta ac Doctrinae 
Domini nostri Iesu Christi, parvulis in ludis literariis tradendae (Augusta 1529), z elementarzy – 
łacińsko-polski podręcznik Elementaria Institutio Latini sermonis, et pietatis Christianae (Kraków: 
Maciej Wirzbięta, 1575).

53 Historie Literatury české, nr 1516. 
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wykładu całości54. Zarówno KNM (24 F 5), jak i NK (54 G 127) zawierają sa-
modzielny – czwarty rozdział O Služebnosti Krystowých; w pierwszym wypadku 
chodzi tylko o wykład nauki o sakramentach, w NK (54 G 127) zaś owy roz-
dział został poszerzony i składa się już z trzech części: Slowo Božj (porusza jedne 
z kluczowych teologicznych zagadnień o relacji między Zakonem a Ewangelią), 
Kljčowé (chodzi o spowiedź, odpuszczenie grzechów, kary kościelne)55 i Swátosti 
(czyli sakramenty). Warto nadmienić, iż w najwcześniejszym datowanym skrócie 
„większego” katechizmu – w Summie z 1600 r., brak jeszcze fragmentów Slowo 
Božj i Kljčowé; spotykamy je dopiero w edycjach późniejszych. W NK (54 G 127) 
zwiększeniu uległa również liczba symboli w aneksie do katechizmu: do wyzna-
nia nicejskiego i Atanazjusza dodano konstantynopolitańskie, efeskie i chalce-
dońskie. Egzemplarz NK (54 G 127) także zawiera Summę i Krátké a velmi pěkné 
vysvětlení modlitby Páně / učiněné od gednoho pobožného a sslechetného Muže, 
na žádost dobrého Přjtele. 

Wiele cech wspólnych z edycją NK (54 G 127) wykazuje Katechysmus ([Kra-
lice], 1604)56. Nie zawiera on co prawda aneksów w postaci Summy i wykładu mo-
dlitwy (co można tłumaczyć także złym stanem zachowania egzemplarza), lecz 
ma wszystkie nowe zagadnienia, które różnią NK (54 G 127) od KNM (24 F 5). 
Można więc pokusić się o przypuszczenie, że druk z 1604 r. to drugi egzemplarz 
NK (54 G 127). W każdym razie powstaje on później niż KNM (24 F 5).

W opisanych wyżej czeskich edycjach kralickich katechizm braterski przy-
brał swój kształt ostateczny i właśnie w takiej postaci drukowany był w czasach 
późniejszych. W tej wersji pytania wprowadzające połączone są w samodzielny 
rozdział zatytułowany Přjstup k katechysmu, to gest, k obecnému křestanskému 

54 W reformacyjnym piśmiennictwie europejskim rozważania o Bogu na wstępie katechizmu 
spotykamy dosyć rzadko; po raz pierwszy u zwinglianina leo Juda (1482–1542) w bardzo wpły-
wowych w późniejszej tradycji reformowanej Fragen für die gar jungen Kinder (ok. 1525/1527; 
przedruk [w:] Der Heidelberg Katechismus und vier verwandte Katechismen (Leo Juds und Microns 
kleine Katechismen sowie die zwei Vorarbeiten Ursins). Mit einer historisch-theologischen Einlei-
tung, hsgb. von A. lang, Darmstadt 1967, s. 111–116). Od pytania o Bogu zaczyna jedną ze swych 
rozpraw katechetycznych z 1548 r. również Melanchton (Supplementa Melanchthoniana, Abt. 5: 
Philipp Melanchthons Schriften zur praktischen Theologie, Teil I: Katechetische Schriften, leipzig 
1915, s. 342–361). 

55 Rozważania „O władzy kluczy” wprowadzono po raz pierwszy w norymberskiej edycji 
Małego katechizmu lutra z 1531 r. (A. Wantuła, Przedmowa, [w:] Księgi wyznaniowe Kościoła 
luterańskiego, Bielsko-Biała 1999, s. 32–33). Bodźcem do takiego ujęcia był zapewne pogląd Me-
lanchtona, który łączył władzę kluczy z absolucją, uważaną często przez niego za trzeci sakrament 
(F. Neuman, Studien zum frühreformatorischen Schrifttum, [w:] F. lau, Marcin Luter, Warszawa 
1966, s. 126).

56 Egz. KNM, sygn. 37 G 29; Knihopis českých a slovenských tisků, díl. II, část IV, č. 3833; 
M. Bohatcová, Edíční program ivančické a kralické tiskárny bratrské, s. 20.
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Učenj / pod Otázkami a Odpowědmi. Przejście logiczne między tym wprowadze-
niem a wykładem stanowi nowa grupa pytań o cztery części katechizmu. Cho-
dzi o Dekalog, wyznanie wiary, modlitwę i sakramenty. Po wykładzie Wieczerzy 
Pańskiej zamieszczone jest sześć punktów „Ceho gest potřebj k hodnému užjwánj 
Wečeře Páně”. Pewnej zmianie ulega także kolejność pytań w poszczególnych 
częściach (ich liczba sięga 203); znacznie zwiększona jest liczba cytatów biblij-
nych. Swoistym elementem tożsamościowym tych katechizmów jest wzmian-
ka о mistrzu Janie Husie w kontekście rozważań, jak nazywa się zgromadzenie  
wiernych57.

Do opisanej linii ewolucji katechizmu braterskiego da się zaliczyć m.in. 
czeskie wydania z 160858 i ok. 1615 r.59. Z przedmów wynika, że teksty uległy 
pewnemu redagowaniu („dali sme ted’ opět ten katechysmus Učení toho Sum-
movních věcí […] s vysvětlením a výkl’adem jeho kratičkým, pilně přehlédnu-
tým a zkorigovaným”60). Na początek XVII w. datowana jest także pewna edycja 
łacińska, znana tylko z późniejszego przedruku pod tytułem Isagoge catechesis, 
sive introductio Doctrinam catholicam christianam, quaestionibus et responsio-
nibus comprehensa61. Do linii Spis tento Otázek trojiech – Naučenie starodawnie 
należy również dwujęzyczne czesko-łacińskie wydanie z 1616 r. Znana obecnie 
tylko w postaci XVIII-wiecznego przedruku Catechesis Christiana, ad Institu-
endam piam Juventutem conscripta; in qua summa doctrinae Dei proponitur et 
explicatur. Ex Boёmico idiomate in latinum translata62 zaczyna się jak Naučenie 
z 1538 r. oraz edycja Gyrka od pytania „Quaero ex te, quid es?” i składa się tylko 
z 153 pytań i odpowiedzi (czyli jest pod względem objętości mniejsza od nie-
mieckojęzycznych wydań królewieckich z 1554 i 1555 r.). Pozwala to przypusz-
czać, iż chodzi o przekład powstały na podstawie jakiejś wcześniejszej niż wy-
dania kralickie z przełomu XVI–XVII w. czeskiej wersji katechizmu albo mamy 
do czynienia ze wznowieniem już krążącego w XVI w. tłumaczenia łacińskiego. 
O jego istnieniu wspomina Andrzej Węgierski w swojej historii reformacji pod 
1532 r.: „Anno 1532. [Bracia] doctrinae suae Evangelicae libellum, ex Bohemico 

57 Patrz np.: Katechysmus, [Kralice], 1604, s. 13.
58 Patrz przedruk [w:] Katechismus Českobratrský. Dle původního vydání z r. 1608 věrně 

otištěný, Praha 1878 [=Českobratrská Bibliotéka. 2]. Edycja nie zawiera punktów o godnym przyj-
mowaniu Wieczerzy Pańskiej. Z tym tekstem nie jest tożsame współczesne wydanie katechizmu 
czeskobraterskiego, które powstało niby na podstawie tejże edycji z 1608 r. (Der Böhmisch-
Brüderische Katechismus, auf der Grundlage des Brüderischen Katechismus aus dem Jahre 1608 
mit einihen Ergänzungen bearbeitet von T.B. Kašpar. Dritte Auflage mit deutscher Übersetzung. 
Berlin–Neukölln 1992). 

59 [Katechysmus], [?Kralice 1615] (egz. NK, sygn. 57 G 295; Knihopis českých a slovenských 
tisků, díl. II, část IV, č. 3834).

60 Knihopis českých a slovenských tisků, díl. II, část IV, č. 3834.
61 Patrz [w:] Die alte und neue Lehre der Bömischen und Mährischen Brüder, s. 20–289.
62 Patrz ibid., s. 21–243.
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in Latinum idioma conversum”63. Chronologicznie najpóźniejszy katechizm w ra-
mach badanego okresu, należący do linii Spis tento Otázek trojiech – Naučenie 
starodawnie, ukazał się w 1633 r. w lesznie (Katechismus Wnowě wydany64). 
Zmiany treści są nieliczne: skrócono m.in. przedmowę, symbole przeniesiono do 
Summy, dodano do niej także krótkie pouczenie Forma, a neb způsob zpowědi  
(s. 223)65.

Kilka słów należy powiedzieć o wielokrotnie wspomnianej wyżej Summie, 
drukowanej jako dodatek do katechizmów większych, ale także osobno. Będąc 
swego rodzaju streszczeniem owego katechizmu, Summa w znacznej mierze na-
śladuje układ i treść części trzeciej Otázek trojiech Łukasza. 

Rozległy katechizm czeskobraterski  o objętości ponad 200 pytań i odpowie-
dzi był, zdaniem Molnára, niezbyt przydatny do katechizacji najmłodszych człon-
ków Jednoty, dlatego w końcu XVI w. układano adresowane do dzieci „výtahy” 
z tego tekstu66. Nie da się z całą pewnością sprecyzować czasu powstania tych 
streszczeń; sięgają one ewentualnie czasów wcześniejszych, niż sądzono. Może 
należał do nich zaginiony obecnie Katechismus neb obecné naučení pro obecný 
a sprostný lid, vytištěný na sexternu 16 lístků (Ivančice: [Olivetský], 1531)67. Jakiś 

63 Andreae Wengerscii, Libri quattuor Slavoniae reformatae, s. 56.
64 Egz. KNM, sygn. 37 G 30; Knihopis českých a slovenských tisků, díl. II, část IV, č. 3836. Ra-

zem z falą uchodźców czeskich po klęsce pod Białą Górą w 1620 r. do oficyny leszczyńskiej trafiła 
większość zasobów drukarskich z Kralic (jakkolwiek nie w komplecie!) (A. Kawecka-Gryczowa, 
Leszno – ośrodek wydawniczy Jednoty, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, t. 9, 1964, s. 223).

65 Do badanej w niniejszym artykule linii Spis tento Otázek trojiech – Naučenie starodawnie 
z pewnością nie da się zaliczyć wielu ciekawych katechizmów czeskich powstałych w drugiej 
połowie XVI – na początku XVII w. Należy do nich Katechismus Wijra / Učenij / a wyznánij / 
Swatých / Starých Učilnow a Mučedlnijkuow / od času Aposstolůw / nepochybnē až do Cžtyř Set Leth 
časijw nynēgssijch […], w Holomůcy u Jana Gúnthera, 1562 (egz. NK, sygn. 54 F 144). Zarówno 
układ dzieła (Dekalog – Ewangelia i wiara – modlitwa – chrzest – spowiedź – Wieczerza Pańska), 
jak i jego treść zdradzają protestanckie (luterańskie?) oblicze tekstu. Cechą charakterystyczną kat-
echizmu jest zamieszczony w każdej odpowiedzi rozległy wybów cytatów z prac teologicznych. 
Zdaniem J. Jungmanna nie jest to dzieło oryginalne, lecz tłumaczenie (Historie Literatury české,  
nr 1273). Osobną grupę stanowią czesko i czesko-łacińskie wydania luterańskie z początku XVII w. 
powstałe ewentualnie w Brnie. Wersja dwujęzyczna ukazała się w 1608 r.: Catechis(!): hoc est: 
Summa doctrinae Catholicae Christianae, per quaestiones et responsiones collecta. Katechysmus. 
To gest: Summownj, obecné, Křestanské učenj / pod Otázkami a odpowědmi, [Velké Němčice] 
(egz. KNM, sygn. 50 G 43). Bibliografia czeska podaje także (pomyłkowo?) datowaną na ten sam 
rok samodzielną czeską edycję (Knihopis českých a slovenských tisků, díl. II, část IV, č. 3839). 
W 1616 r. ukazał się dosłowny przedruk tego katechizmu: Katechysmus. To gest: Summownj, 
Obecné Křestanské učenj / pod Otázkami a odpowédmi, sebrané Léta 1608. W nowě přehljdnuté 
a wytisstěné (egz. KNM, sygn. 37 D 27). Jungmann uważa, że istniała jeszcze edycja z 1613 r. (His-
torie Literatury české, nr 1380). W dodatkach do katechizmów tej linii zamieszczano również pięć 
symboli, wybór modlitw i pieśni.   

66 A. Molnár, Českobratrská výchova před Komenským, s. 232.
67 Knihopis českých a slovenských tisků, díl. II, část IV, č. 3829; A. Molnár, Boleslavští bratří, 

Praha 1952, s.117; R. Říčan, Dějiny Jednoty bratrské, s. 134.
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też 16-kartkowy („na ssestnácte listů maličká knijžka”) datowany na 1564 r. Ka-
techysmus Menssii opisał w XVI w. de visu jezuita Václav Šturm68.

Wraz z „wyciągami” z większego katechizmu w XVI w. dużą popularnością 
cieszyły się też broszury małego formatu Začátkové učení dítek křest’anských69, 
które wydawano później także po łacinie (Christianae iuventutis instituendae ru-
dimenta). Zawierały one tylko sformułowania podstawowych jednostek kateche-
tycznych, czyli Dekalog, Credo, Modlitwę Pańską, nowotestamentowe fragmenty 
o ustanowieniu sakramentów chrztu i Wieczerzy Pańskiej, modlitwy70. Brak ja-
kiegokolwiek wykładu nie pozwala zaliczyć owych prawie w całości zaginio-
nych obecnie broszur71 do gatunku badanych przez nas „wyciągów” z katechizmu 
większego.

Najwcześniejsza datowana Summa ukazała się drukiem w małym formacie 
(12°) w praskiej oficynie dziedziców Daniela Adama z Veleslavína (1546–1599) 
w 1600 r. pod rozległym tytułem: Summa Katechysmu / Přidáni gsan Mrawowé 
/ aneb naučenj potřebná, gak / Djtky hned Z mladí rawy a obyčeje dobré ano y 
začátky pobožnosti znáti, gim zwykati a wyučowati se magj. Item, Modlitby něk-
teré a Pjsnjčky k času rannjmu a wečernjmu, též před gjdlem y po gjdle72. Summa 
składa się z dwudziestu pięciu dość lakonicznych pytań i odpowiedzi. Wprowa-
dzeniem do wykładu jest pytanie „Co slovo katechismus?”. Alodia Kawecka-Gry-
czowa wysunęła przypuszczenie, iż ewentualnie za wzór posłużył katechizm teo-
loga luterańskiego i historyka Kościoła Dawida Chytraeusa (1530–1600) (pierw-
sze wydanie: Wittenberg 1551), który zaczyna się właśnie pytaniem Quid est  
Catechesis?73. Dzieło Chytraeusa poza tym nie wykazuje żadnych podobieństw 
z czeską Summą. W reformacyjnym piśmiennictwie europejskim da się również 
spotkać wiele prac katechetycznych, w których rozważania o składzie i treści ka-
techizmu pełniły funkcję ogólnego wprowadzenia74.

68 V. Šturm, Krátké ozwánij, s. 186–187; J. Jungmann, Historie Literatury české, nr 1278. Do 
tej linii nie należy opisany przez J. Jungmanna Katechismus neb nawedení křest’anské kratičce 
(Prostějov: Jan Günther, 1552; patrz: Historie Literatury české, nr 1256). Autorem tego dzieła był 
katolik, proboszcz katedry św. Wita Jindřich Scribonius (właściwie Píšek z Horšová).

69 M. Bohatcová, Edíční program ivančické a kralické tiskárny bratrské, s. 16–17.
70 J. Kubálek, J. Hendrich, F. Šimek, Naše Slabikáře. Od nejstarší doby do konce století XVIII, 

Praha 1929.
71 Czeska baza starodruków „Knihopis Digital” (www.knihopis.org) notuje jedyny znany bi-

bliografii egzemplarz w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.
72 Egz. NK, sygn. 54 G 245; J. Jungmann, Historie Literatury české, nr 1359. Przedruk tylko 

części katechetycznej, bez dodatków patrz [w:] A. Molnár, Českobratrská výchova, s. 232–237 (cy-
tuję dalej w tekście za tym wydaniem).

73 A. Kawecka-Gryczowa, Kartka z dziejów Reformacji w Wielkopolsce, [w:] Munera Littera-
ria. Księga ku czci Profesora Romana Pollaka, Poznań 1962, s. 115.

74 Wymieńmy tu tylko najbardziej znaczące: U. Rhegius, Catechismus Minor puerorum, Wit-
tenberg 1535; E. Sarcerius, Catechismus per omnes quaestiones et circumstantias, Marburg 1537; 
Ph. Melanchthon, Catechismus puerilis, Erfurt 1540; zmieniona edycja: Ph. Melanchthon, Catechi-
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Katechizm jest podzielony na cztery części. Prawie jedną trzecią objętości 
(pytania od 3 do 11) zajmuje wykład Dekalogu połączony z podwójnym przy-
kazaniem miłości, które rozpatruje się jako podsumowanie przykazań starote-
stamentowych. W składzie pierwszej części znalazły się również rozważania o 
istocie Boga i człowieka; dlaczego ludzie są śmiertelni; czy da się wypełnić Za-
kon Boży i na czym polegają jego funkcje75; jak osiągnąć zbawienie. Odpowiedź 
na ostatnie pytanie służy jako przejście logiczne do części drugiej: „Samou po-
uhou milostí Boží skrze víru v Ježíše Krista, Pána našeho, kterýž učiněn jest nám 
od Boha i spravedlnost i posvěcení i vykoupení” (s. 235). Część druga (pytania  
12–15) dotyczy wiary, podaje trzy rzeczy, które zawiera Credo i które znać po-
winien każdy wierny („Víra v jediného Boha v Trojici blahoslavené [...], víra 
o církvi svaté a služebnostech jejícj, užitkové té víry”, s. 236), omawia środki 
niezbędne do wzrastania w wierze („Nejpřednější služebnosti Páně, to jest slova 
Božího, jeho pilného poslouchaní od služebníkův věrných k hojnějšímu nabývaní 
svého spasení”, s. 236) i znaczenie słowa „zbawienie”. Pytania od 16 do 19 stano-
wią wykład podzielonej na trzy części i siedem próśb Modlitwy Pańskiej, rozwa-
żania o stosownym miejscu i czasie modlitwy, o jej pożytkach. Ostatnia, czwarta 
część (pytania 20–25) porusza zagadnienie sakramentów: ich definicję i liczbę, 
istotę chrztu i Wieczerzy Pańskiej, co należy do godnego przyjmowania Ciała 
Krwi Pana: „Znovu narozenu býti, víry pravé, živé dojíti, život kající k nápravě 
Bohu i bližním hotový míti, v tom se zkušovati a zřízené svědectví toho všeho při-
jíti, a tělo Páně rozsuzujec s vážností náležitou pokrm a nápoj ten přijímati. A to 
pro rozkaz Kristů, připomínaní jeho smrti, k práci dobré posilnění, utvrzení víry 
k důvodu lásky a pojištění naděje očekávaní věčného hodování, k němuž zdečině 
nás hodné Otec nebeský v Kristu, Synu svém milém, skrze Ducha svatého dopo-
máhati rač [...]” (s. 237).

smus puerilis, Wittenberg 1558; l. lossius, Summula Catechismi, 1540, [w:] J. M. Reu, Quellen 
zur Geschichte des Kirchlichen Unterrichts in der evangelischen Kirche Deutschlands zwischen 
1530 und 1600, Teil 1: Quellen zur Geschichte des Katechismusunterrichts, Bd. 3: Ost-, Nord- und 
Westdeutsche Katechismen, Abt. 2: Texte, Hälfte 2, Gütersloh 1920, s. 662; J. Pistorius, Catechismi 
expositio ad certas methodi, Hamburg 1550; B. Wolffhart, Der kleine Catechismus Lutheri durch 
entliche kurzte vnd kindische fragstück erkleret, damit jhn die jugendt desto besser verstehen möge, 
leipzig 1559; Fragstück vom nutz und gebrauch des Catechismi nach ordnung der sechs stück des-
selben angestelt, [Würtemberg] ok. 1577/1578.

75 Piśmiennictwo reformacyjne rozróżnia trzy funkcje (albo sposoby działania) Zakonu: 
świecką (reguluje życie społeczne), teologiczną (uświadamia ludziom ich grzech) i normatywną 
(ustanawia normy postępowania dla wierzącego). Spośród nich pierwsze dwie akcentował w swym 
nauczaniu luter, natomiast trzecią sformułował Melanchton (F. Melanchthon, Examen eorum qui 
audiuntur ante ritum publicae ordinationis, qua commendatur eis ministerium Evangelii, [w:] idem, 
Opera omnia, t. I, Vittenbergae 1562–1564, s. 309–309v). Kalwinizm rozpatruje funkcje Zakonu 
w innej kolejności: teologiczna – świecka – normatywna (Institutio Christianae Religionis, II, VII, 
§ 6–12).
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Jak wspomnieliśmy wyżej, taki układ czwartej części odpowiada niedatowa-
nemu drukowi kralickiemu sprzed 1604 r. (KNM 24 F 5); w późniejszych wyda-
niach zarówno katechizmu większego, jak i Summ rozważania o sakramentach 
uzupełnione są fragmentami Slowo Božj i Kljčowé.

Do Summy w jej wersji z 1600 r. dołączony jest tekst spowiedzi powszech-
nej i wykład błogosławieństw ewangelicznych, także rymowane Mravy ctnost-
né mládeži potřebné prawdopodobnie autorstwa konseniora Jednoty i psalmisty 
Jerzego (Jíříego) Streyca (1536–1599), które w czasach późniejszych cieszyły 
się znaczną popularnością i weszły w skład słynnego podręcznika domowej po-
bożności Kazatel Domownj (Králowé Hradec nad labem 1618) ułożonego przez 
biskupa Jednoty Matouša Konečnego (zm. 1622)76. Novum tego wydania Summy 
w kontekście katechetycznej tradycji czeskobraterskiej jest uzupełnienie katechi-
zmu o wybór pieśni i modlitw na różne pory dnia. O ile pieśni w piśmiennic-
twie innych konfesji reformacyjnych drukowano w dodatkach do katechizmów 
stosunkowo rzadko, o tyle połączenie modlitw na różne pory dnia i czynności 
z wykładem podstawowych prawd wiary sięga jeszcze czasów Hundertdreissig 
gemeine Fragstücke (Wittemberg 1528) luteranina Johannesa Agricoli, Małego 
katechizmu lutra i Drugiego katechizmu genewskiego (1542) Jana Kalwina. 

Wyżej zauważyliśmy, iż obie niedatowane edycji kralickie z przełomu XVI 
i XVII w. zawierały Summę. Z wydań samodzielnych można wymienić nieda-
towany egzemplarz KNM (36 G 23) bez modlitw i pieśni77. Drukowano „wy-
ciągi” z katechizmu większego w języku czeskim (Praha 161678; leszno 1633), 
niemieckim (Kralice 1619)79, także w wersjach wielojęzycznych: grecko-łaciń-
sko-niemieckiej (Bremen: Johannis Wessel, 1613)80 i grecko-łacińsko-czesko-nie-
mieckiej (Bremen: Thomas de Villiers, 1615)81. Kolejne edycje Summy ulegają 
pewnym zmianom zarówno pod względem układu, jak i treści. Wiele pytań zo-
staje rozbudowanych i poszerzonych o pewne szczegóły, jak na przykład pytanie 
„Co gsy ty?”:

Praha 1600 Bremen 1615

„Stvoření Boží rozumné a smrtedlné” (s. 235) „Stwořenj Božj, dussi rozumnau a nesmrtedl-
nau, w těle (nynj smrtedlném) magicý” (s. 300)

76 M. Daňková [Bohatcová], Cedule řezané na příjem knih z Kralické tiskárny, s. 89.
77 M. Bohatcová datuje go na 1601 r. (Cedule řezané na příjem knih z Kralické tiskárny, s. 88).
78 Deutsche Katechismen der Böhmischen Brüder, s. 295.
79 M. Bohatcová, Edíční program ivančické a kralické tiskárny bratrské, s. 20; Cedule řezané 

na příjem knih z Kralické tiskárny, s. 88.
80 Mikrofilm nr 1566 Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel (dalej: HAB).
81 Egz. HAB, sygn. 917.78 Theol.; przedruk [w:] Deutsche Katechismen der Böhmischen 

Brüder, s. 296–315 (cytuję dalej w tekście za tym przedrukiem).
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Poszczególne pytania są podzielone na dwa samodzielne (na przykład ostat-
nie „Čeho jest potřebí k hodnému užívaní večeře Páně?”), dlatego edycje później-
sze składają się już nie z dwudziestu pięciu, lecz z trzydziestu pytań i odpowiedzi. 
W miejsce wykładu Credo według dwunastu artykułów wprowadzono podział 
wyznania wiary na trzy części. W końcowej części katechizmu O Služebnosti 
Krystowých rozważania o sakramentach (Swátosti) uzupełnione są fragmenta-
mi Slowo Božj i Kljčowé. Zwiększeniu uległa liczba symboli w dodatkach: do 
wyznania nicejskiego i Atanazjusza dołączono konstantynopolitańskie, efeskie 
i chalcedońskie. Wiele wydań Summy zawiera również wykład Modlitwy Pań-
skiej. Wśród zmian znaczączych wymienić należy nową definicję Wieczerzy  
Pańskiej: 

Praha 1600 Bremen 1615

„Jest chléb a víno, od samého Krista slovy jeho 
ustavené, aby bylo tělem a krví jeho vydané vší 
církvi k společnému jedení a pití na památku 
smrti jeho” (s. 237)

„Gest swátost, duchownjho wěřjcých w Krystu 
sycenj, záležegicý w společném požjwánj chle-
ba, kterýž podlé wyswědčenj Krystowa, gest 
tělem geho, a kalicha kterýž podlé wyswědčenj 
Krystowa, gest krwj geho, na památku smrti 
geho” (s. 312)

KATECHIZMy CZESKOBRATERSKIE W RZECZyPOSPOLITEJ

Najwcześniejsza polska wersja katechizmu czeskobraterskiego ukazała się 
prawdopodobnie w 1568 r. w Krakowie pod tytułem Katechism, to iest: krotka 
summa Pospolitego krześciańskiego Nabozenstwa, s Pisem swiętych zebrana, dla 
czwiczenia młodych Dziatek a ludzi prostych, z Symbolami krześcianskimi, a mo-
dlitwami y piesnkami nabożnemi82. Zaginiona obecnie edycja znana jest wyłącz-

82 Opublikowane w wersji polskiej kancjonały czeskie (Królewiec: Aleksander Augezdecky, 
1554; Kraków: Maciej Wirzbięta, 1569) nie zawierały jakichkolwiek pouczeń katechetycznych. 
Nie było ich najprawdopodobniej także w zaginionej obecnie krótkiej wersji śpiewnika Mały zbiór 
pieśni braci czeskich [Kraków: Mateusz Siebeneycher, 1557; patrz: l. Finkel, Bibliografia histo-
rii polskiej, cz. 1, Warszawa 1955, nr 15047; J. Bidlo, Jednota Bratrská v prvním vyhnanství, č. I 
(1548–1561), Praha 1900, s. 186; I. Warmiński, Andrzej Samuel i Jan Seklucyan, Poznań 1906, 
s. 459]. Na podstawie zaś przedmowy do krakowskiego wydania z 1569 r. wielu badaczy uważa, że 
śpiewnik nigdy nie istniał [A. Kawecka-Gryczowa, Polskie Kancjonały protestanckie XVI w., Archi-
wum Uniwersytetu Jagiellońskiego, sygn. WF II 505, cz. 1, s. 114 (mf BN 32931); G. Kratzel, Die 
altpolnischen protestantischen Kantionalfrühdrucke, „Die Musikforschung” 1965, Jahrgang XVIII, 
s. 257]. Nie ma także potwierdzenia, że ukazało się drukiem wydanie oficyny Wirzbięty z 1575 r., 
o którym w XVIII w. wspomina E. Oloff („Pieśni niektóre s Kancyonału wybrane, a ku Katechismu 
przyłożone”; patrz [w:] Polnische Liedergeschichte von Polnischen Kirchen-Gesänge und derer-
selben Dichtern und Übersetzern nebst einigen Anmerckungen aus der Polnischen Kirchen- und 
Gelährten-Geschichte, Dantzig 1744, s. 256; G. Kratzel, Die altpolnischen protestantischen Kantio-

MARGARITA A. KORZO



121

nie z pracy XVIII-wiecznego bibliografa Efraima Oloffa (1685–1735)83. Według 
niezbyt szczegółowego opisu druk składa się z dwóch katechizmów, 139 pieśni 
(podanych w porządku roku liturgicznego) i lakonicznej części modlitewnej; 
przedmowa podpisana jest przez starszych Jednoty84. Pierwszy (mały) katechizm 
podzielony jest na pięć części i zaczyna się pytaniem „Co jest katechizm?”; dalej 
następują rozważania o stworzeniu człowieka, o dziesięciu przykazaniach, na sa-
mym zaś końcu – o powinnościach chrześcijanina i wiele modlitw. Drugi (więk-
szy) katechizm oprócz wykładu zagadnień zawartych w pierwszym tekście podaje 
Symbola oraz osobny traktat (czyli Abhandlung w terminologii Oloffa) De com-
municatione idiomatum. Zdaniem bibliografa w tekście jest sporo bohemizmów, 

nalfrühdrucke, s. 265) i że w rzeczywistości został przygotowany do druku ok. 1589 r. w Ostrorogu 
niejaki kancjonał, którego rękopis zaginął podczas pożaru (J. Th. Müller, Hymnologisches Hand-
buch zum Gesangbuch der Brüdergemeine, Hildesheim; New york 1977, s. 10).  

83 „Die Vorrede ist in Polen gemacht worden von obgedachten Predigern / die sich aber nicht 
genannt haben; sie geben zu verstehen / dass dieses eine Auflage sey. Er ist eingetheilt in einen 
kleinen und grössern; im kleinen sind fünf Hauptstück / die erste Frage ist / was ist der Catechis-
mus? Die zweyte von der Erschaffung des Menschen; die dritte von H. Zehn Geboten etc. die letzte 
von denen Pflichten eines Christen überhaupt; darauf folgen Gebete. Der grössere Catechismus hat 
Erklärungen aller obberegter Hauptstücke / auch alle alte Symbola und eine besondere Abhandlung 
de Communicatione Idiomatum. Was nun das Gesangbüchlein betrifft / dasselbe hat 139 lieder / 
welche sich mit dem Advent anfangen / und hernach unter ihren gewöhnlichen Titeln stehen. Die 
Verse in denen liedern sind nicht abgetheilet / sondern gehen ohne Absatz fort / jedoch haben sie ein 
Zeichen §.; aus was vor einem Cantional sie genommen sind / und wer einige aus dem Deutschen 
übersetzet habe / das ist mit Fleiss verschwiegen worden; Orthographie und Reym ist alt / und in 
folgenden Zeiten verbessert worden. Eines ist hier sehr merckwürdig / welches weder in deutschen 
noch irgendeinem polnischen Gesangbuch gefunden wird / nemlich in dem lied des seel.lutheri 
Erhalt uns Hr. bey deinem W. davon hier eine doppelte Ubersetzung befindlich / in der letzteren auch 
noch gebräuchlich ist / stehet dieses: Nawroć Turki y Heretyki, Syna twego przeciwniki, bekehr 
die Türcken und Hereticos, deines Sohnes Feinde; anstatt / und steur des P. u. T. M. etc. dagegen 
in denen jüngern und heutigen besonderes Thorn.poln. Cantionalen es heisset / nawroc wszystkie 
Heretiki, bekehre alle Hereticos etc. Das Exemplar, welches man vor sich hat / ist beynahe in den 
Händen eines groben Arianers gewesen / denn wo etwas von der H. Dreyeinigkeit im Catechismo 
vorkommt / da sind die Termini unterstrichen / pag. 2. ist wegen der Frage / was ist Gott? R. Gott 
der Herr ist Gott der Vater / Sohn u. H.G. etc. und wegen Matth.28. Jes. Cap.44 dazu geschrieben / 
probanda sunt ista testimonia in margine, nam aliud quiddam habent, und im Gesangbuch die lieder 
vom H.Geist auf Pfingsten / und auf das Fest der H. Dreyfaltigkeit / gar ausgeschnitten worden; 
das Credo ist ziemlich nach dem Buchstaben lutheri übersetzt worden / was den 1. v. betrifft / 
der andere aber nur von Anfang: Takze tez wiezymy w Jezu Krysta, w Syna iego iedynego ktory 
iest w Oycu przed wieki, rowny Bog we czci y w ocy etc. Es ist leichtlich mit dem Böhmischen  
zusammen zu halten / folglich daher übertragen worden. Jm übrigen sind die allermeisten hier be-
findlichen lieder nunmehro gantz unbekannt” (Polnische Liedergeschichte von Polnischen Kirch-
en-Gesänge, s. 257–259); K. Estreicher, Bibliografia polska, t. XIX, Kraków 1903, s. 183; Polo-
nia Typographica Saeculi Sedecimi, red. A. Kawecka-Gryczowa, z. X: Maciej Wirzbięta, Wrocław 
1975, s. 6–7; M. Wiszniewski, Historya literatury polskiej, t. VI, Kraków 1844, s. 514. 

84 Wbrew tej ostatniej wzmiance Theodor Wotschke sądził, że była to publikacja wielkopol-
skich seniorów wyznania augsburskiego (Erasmus Glitzner, „Aus Posens Kirchlicher Vergangen-
heit”, 1917/18, s. 23).
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wiele z pieśni zamieszczonych w części kancjonałowej w Polsce w ogóle nie jest 
znanych. Credo śpiewane to prawie dosłowne tłumaczenie z lutra („Takze tez 
wierzymy w Jezu Krysta, w Syna iego iedynego ktory iest w Oycu przed wieki, 
rowny Bog we czci y w mocy”); podana jest także, ułożona przez wittember-
skiego reformatora, pieśń Erhalt uns Herr bei deinem Wort, i to w podwójnym 
tłumaczeniu jednej ze zwrotek („Nawróć turki i heretyki” i „Nawróć wszystkie 
heretyki”)85. 

Podobne połączenie katechizmu z dość rozleglą częścią kancjonałową było 
rzeczą nieznaną w czeskim piśmiennictwie tego okresu; skromny wybór pieśni 
w składzie katechetycznych pouczeń spotykamy we wspomnianej wyżej Summie 
dopiero na przełomie XVI–XVII w. W kancjonałach o proweniencji zachodniej 
drukowano w czasach późniejszych jako dodatek Mały katechizm lutra. W Rze-
czypospolitej zaś zwyczaj ten zadomowił się dość wcześnie, bo spotykamy takie 
połączenie już w śpiewniku, który ukazał się w Brześciu litewskim u schyłku 
1558 r. (tzw. Kancjonał Jana Zaręby)86. Stało się to charakterystyczną cechą pol-
sko-litewskich wydań kancjonałowych ewangelików reformowanych, ale także 
śpiewników umownie luterańskich, należących do tzw. linii Piotra Artomiusza 
(wydanie pierwsze: Toruń, Augustyn Ferber, 1587).  

Wiele badaczy stawia pod znakiem zapytania istnienie krakowskiej edycji 
katechizmu braci czeskich. Kawecka-Gryczowa uważa, że Oloff się pomylił: 
w istocie chodziło o obecnie zaginiony tzw. Katechizm krakowski, który ukazał 
się w 1558 r. Był on – zdaniem badaczki – według wszelkiego prawdopodobień-
stwa przekładem jednego z utworów katechetycznych Kalwina i posłużył za wzór 

85 Chodzi o ułożoną w 1541 albo 1542 r. przez lutra (część wstępna) i dopisaną w 1546 r. 
przez jego bliskiego współpracownika Justusa Jonasa (właściwie Jodokus Koch, 1493–1555) pieśń 
uważaną za najbardziej wojowniczą w repertuarze lutra (D. Martin Luthers Werke. Kritische Ge-
samtausgabe, Bd. 35, Weimar 1923, s. 467–468). Druga zwrotka lutra „und steur des Papsts und 
Türken Mord” została znacznie później zamieniona przez przywódcę ruchu pietystycznego w Sak-
sonii Nikolausa ludwiga von Zinzendorfa (1700–1760) na „und steur deiner Feinde Mord” (P. Veit, 
Das Kirchenlied in der Reformation Martin Luthers. Eine thematische und semantische Untersu-
chung, Stuttgart 1986, s. 75). Na podstawie tej pieśni prawdopodobnie Andrzej Trzecieski (młodszy, 
przed 1530–1584) ułożył pieśń „Boże Oycze przy słowie twym / Racz nas zachować prawdzywym” 
[„Modlitwa powszednia do Trojce świętej przeciwko nieprzyjacielom Kościoła świętego” (Kraków: 
wdowa Wietora, 1549; patrz [w:] Andrzej Trzecieski, Dzieła wszystkie, t. 2: Pisma polskie, cz. I 
i II, oprac. S. Bąk, Wrocław, etc. 1961, s. 235)]. Wersja tłumaczenia Trzecieskiego („stłum Turki 
i Heretyki”) została poprawiona już w kancjonale nieświeskim z 1563 r. na na „wszystki heretyki” 
[(Katechizm albo krótkie w iedno mieysce zebranie wiary i powinności chrześcijańskiej), Daniel 
z Łęczycy, Nieśwież 1563, k. F5v; egz. Biblioteki Uniwersyteckiej w Upsali, sygn. Obr.65.233, BN 
Fot.4.165].

86 Kancjonał jest znany z opisu S. Kota, który korzystał z fragmentów odnalezionych w Bi-
bliotece Uniwersyteckiej w Królewcu: Kancjonał Brzeski Jana Zaręby z 1558 r., „Reformacja 
w Polsce”, R. IX–X, 1939, s. 443–455. Sporządzone przez Kota fotokopie (zaginione po wojnie, 
ale potem częściowo odnalezione) ukazały się drukiem: J. Zaremba, Pieśni chwał Boskich, edycję 
przygotowały Barbara Brzezińska, Alodia Kawecka-Gryczowa, Kraków 1989.
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dla późniejszej tradycji ewangelików reformowanych w Polsce i na litwie87. 
Dodatkowym argumentem potwierdzającym jej tezę jest ukazanie się w 1569 r., 
również w krakowskiej oficynie Macieja Wirzbięty (1523–1605), pełnej edycji 
kancjonału Jednoty: w tej perspektywie publikacja krótkiego wyboru pieśni w 
roku poprzednim wygląda bezsensownie.

Porównanie relacji Oloffa zarówno z katechizmami Kalwina, jak i później-
szą tradycją ewangelików reformowanych w Rzeczypospolitej pozwala jedno-
znacznie stwierdzić, iż druk krakowski ma z tą tradycją niewiele wspólnego. Ra-
zem z tym sporządzony przez Oloffa opis małego katechizmu w składzie edycji 
z 1568 r. (jakkolwiek dość skąpy i fragmentaryczny) pozwala spostrzec pewne 
cechy wspólne między nim a czeską Summą, która zaczyna się również od pytania 
„Co jest katechizm?”. Można więc zaryzykować twierdzenie, iż druk krakowski 
opierał się na którejś edycji czeskiej, należącej do opisanej wyżej linii Spis tento 
Otázek trojiech – Naučenie starodawnie i zawierającej także Summę. To mogłoby 
być potwierdzeniem tezy, że „wyciągi” z katechizmu większego powstają nieco 
wcześniej niż dopiero w drugiej połowie XVI w. 

Oloff ewentualnie mógł się pomylić w kwestii daty; jednak w Jednocie już 
w połowie lat sześćdziesiątych rozważano możliwość wydania braterskiego kate-
chizmu w języku polskim. Wspominał o tym brat Jerzy Izrael (ok. 1505–1588) na 
zjeździe w Krzcięcicach (14–16 XII 1556): „My przy tym katechizmu […] nie-
mały niedostatek cirpimy, iż nie jest przełożony z czeskiego na polskie. […] sam 
stać będę, aby beł w krótkim czasu wydan, bo aczkoli już jest gotowy egzemplarz 
polski, wszak by jeszcze potrzeba nieco emendować”88. Czyli już w roku 1556 
bracia dysponowali jakimś przekładem i zamierzali kontynuować pracę nad jego 
doskonaleniem. Druk krakowski z 1568 r. (jeżeli naprawdę istniał) mógł być więc 
urzeczywistnieniem przedsięwziętych przez braci starań.  

Problem opracowania katechizmu nie był w pewnym sensie zadowalająco 
rozstrzygnięty – świadczą o tym kolejne próby jego ułożenia w języku polskim. 
Należy do nich powstały w rękopisie w Ostrorogu i datowany na 1605 r. Kate-
chism pospolity Zborow Ewangelickich ktore sa w Polscze y w Litwie y w Pan-
stwach ym nalezących nowo wypolerowany89.

Już nazwa wskazuje na to, że chodzi o poprawioną wersję tradycyjnego ka-
techizmu, z którego korzystano nie tylko w Jednocie braci, ale i w innych wspól-
notach ewangelickich. „Do czytelnika laskawego przemowa” rzuca nieco światła 
na historię tego tekstu i jego ewentualne źródła. W 1555 r. na zjeździe w Koźmin-
ku ewangelicy „od Braciei Czeskich […] wzięli ich językiem spisany Katechism 

87 A. Kawecka-Gryczowa, Polskie kancjonały protestanckie XVI w., cz. 1, s. 116.
88 Akta synodów różnowierczych w Polsce, oprac. M. Sipayłło, t. 1 (1550–1559), Warszawa 

1966, s. 137.
89 Miejska Biblioteka Publiczna im. E. Raczyńskiego w Poznaniu, rkps 47, k. 13–24 (cytuję 

dalej w tekście jako rękopis raczyński).
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y Cantionał. Ktory na nasz Polski język byl roznie wykładany, z odmienianiem 
a opusczaniem niektorych questij, abo tez z przydaniem według occasij, y według 
darow Ducha S. z dopelnianiem rzeczy potrzebnych. Tak zez naszego wieku roz-
nych exemplarzow we zborzech  roznych [...] sześć albo siedm exemplarzow się 
w Polszcze y w litwie naiduje. A drugie, zwłaszcza poslednieisze, y samy z sobą 
w disposicy a w traktowaniu rzeczy niezgodne. A coz z drugiemi Katechismy” 
(k. 14). 

W innym miejscu wysunęliśmy już hipotezę, że ów tekst, który rozwinął 
się na podstawie otrzymanego od braci w Koźminku katechizmu i był w obie-
gu zarówno w zborach małopolskich, jak i na litwie, to spotykany w składzie 
ewangelickich kancjonałów, liczący dwadzieścia parę pytań katechizm z wpro-
wadzającym pytaniem „Coś ty jest?”90. Rękopis raczyński, wyliczając sześć albo 
siedem egzemplarzy, ma na uwadze właśnie kolejne przedruki Coś ty jest?, który 
w rzeczywistości ulegał z czasem pewnym zmianom treściowym.

Zamiarem redaktorów rękopisu raczyńskiego było ułożenie wersji ujedno-
liconej („zdało się nam za rzecz słuszną postarać się tez o jednaki exemplarz 
Cathechismu”, k. 14); w tym celu „ze wszystkych tych Katechismow Polskich, 
(a nawet y łacinskich Ewangeliskich niemijając) […] jako nasummowniei […] 
zgromadziwszy pilnie tę summę nabozenstwa naszego Chrzescianskiego nie tyl-
ko dla dziatek, ale y dla dorosłych” (k. 14v.). Z tej deklaracji wynika, że w trakcie 
sporządzania rękopisu raczyńskiego sięgano m.in. po różne edycje Coś ty jest?, 
ewentualnie korzystano i z opisanego przez Oloffa wydania z 1568 r. (jeżeli rze-
czywiście istniało). Pod znakiem zapytania pozostaje jedynie, czy katechizm, któ-
ry bracia przekazali Małopolanom w Koźminku, i tłumaczenie polskie, o którym 
w 1556 r. wspomina Izrael (i które mogło być podstawą opisanej przez Oloffa 
edycji), są tożsame. Jeżeli odpowiedź brzmi pozytywnie, powstały w Ostrorogu 
rękopis powinien mieć wiele wspólnego z należącymi do linii Spis tento Otázek 
trojiech – Naučenie starodawnie katechizmami i tradycyjną czeską Summą.

Katechizm w wersji rękopisu raczyńskiego składa się z pięciu części: De-
kalog – Wiara – Modlitwa – sakramenty i klucze – powinności chrześcijańskie, 
zawiera razem czterdzieści pięć pytań i odpowiedzi. Ten układ odpowiada opisa-
nemu przez Oloffa układowi małego katechizmu w składzie krakowskiego druku: 
pięcioczęściowa struktura z podaniem powinności na końcu. W obu wypadkach 
katechizm zaczyna się od rozważań o stworzeniu człowieka, po których nastę-
puje wykład Dekalogu, w środkowej części tekstu znajduje się passus „Co jest 
Pan Bóg?”. Brak jest pytania wprowadzającego „Co jest katechizm?”, ale w tym 
miejscu rękopis raczyński zamieszcza pytanie analogiczne „Nabozenstwa nasze-
go Chrzescianskiego summa albo Katechism co w sobie zamyka?” (k. 16).

90 M. Korzo, W sprawie jednego z XVI-wiecznych katechizmów kalwińskich w Rzeczpospolitej, 
„Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, t. 51, 2007, s. 177–198.
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Nie mamy do dyspozycji opisanego przez Oloffa wydania, porównanie zaś 
tekstu raczyńskiego z Summą, będącą – jak przypuszczamy – podstawą małego 
katechizmu w składzie druku krakowskiego z 1568 r., pozwala z całą pewno-
ścią stwierdzić ich duże podobieństwo91. Z dwudziestu pięciu pytań i odpowiedzi 
Summy (edycja z 1600 r.) spotykamy w rękopisie dwadzieścia, jakkolwiek czasa-
mi w wersji nieco zredagowanej, skróconej albo poszerzonej, w poszczególnych 
wypadkach – w nieco innej kolejności. Tytułem przykładu przytoczmy fragment 
reasumujący wykład Dekalogu92: 

Racz. 47 Summa 1600

„– Dla czegoz tedy P[an] Bog Zakon przykaząn 
swoich wydac raczył?

– Dla tego yzby przes nie nąm ludziom wolą 
a sprawiedliwość swa wieczną objawił: takze 
tesz zeby nas grzesnikami, a tych przykaząn 
przestepcami byc ukazał: a bojazn sprawiedli-
wego sądu swego y naszego wiecznego potę-
pienia przed oczy postawił: ku uznaniu samych 
siebie ku pokorze, ku skrusze, y prawdziwei 
pokucie pobudził: zeby kazdy człowiek bedąc 
Zakonem Bozym obwiniony, a osądzony szukał 
miłosierdzia Bozego. I po dopytaniu sie a przy-
jęciu łaski Bozey zbawiennei, a sprawiedliwości 
jego, wiedzieli jako zywot swoy prowadzic. Co 
czynic, a czego sie strzec” (k. 17–17v.) 

„– K čemu sou nám tedy ta přikázaní, poněvadž 
skrze ně milosti a hodnosti k životu věčnému 
dojíti nemůžeme? 
– K tomuto jsou nám potřebná: jedno, abychom 
skrze ně vůli Boží věčnou, lidem na počátku 
přistvořenou a k plnění dlužnou poznávali; dru-
hé, tudy ku poznání samých sebe, ku pokoře 
a k pravému pokání vedeni i k hledání milosti 
Boží vzbuzeni byli; třetí, abychom i po přijaté 
milosti věděli, jak živi býti, co činiti a čeho se 
varovati” (s. 235)

W trakcie redagowania na pewno korzystano także z większego katechizmu 
należącego do linii Spis tento Otázek trojiech – Naučenie starodawnie (może 
z drugiego katechizmu w składzie polskiej edycji z 1568 r.?): siedem pytań i od-
powiedzi, które nie mają odpowiednika w Summie, pochodzi właśnie z tej linii 
(w niemieckojęzycznej wersji Gyrka z 1555 r. są to ustępy 5, 7, 18, 28, 83–84, 
107–108, 12593, ale w nieco innej kolejności). Pytanie „Co jest Pan Bóg?”, jak 
wspomnieliśmy wyżej, w kralickich edycjach z przełomu XVI–XVII w. zamiesz-
czano zazwyczaj na samym początku, zaś rękopis raczyński zachowuje je w środ-

91 Jolanta Dworzaczkowa już zwróciła uwagę na to, że katechizm raczyński – „to po prostu 
zawierające liczne bohemizmy tłumaczenie katechizmu czeskiego” (Bracia czescy w Wielkopolsce 
w XVI I XVII wieku, Warszawa 1997, s. 49), nie precyzując co prawda, o jaki właściwie czeski tekst 
chodziło. 

92 Wyróżnienia zaznaczają zbieżności tekstów. Wyróżnienie tekstu kursywą w cytatach pocho-
dzi od autorki artykułu.

93 Numeracja pochodzi od wydawcy katechizmu Gyrka.

SPiS TeNTO OTáZek TrOjieCH łuKASZA Z PRAGI...



126

kowej części tekstu (jak Gyrk i Naučenie starodawnie); może to świadczyć, że 
sięgano do wcześniejszych niż kralickie edycji tej linii.

liczne ustępy pochodzą z ewangelickiego Coś ty jest?, i to w wersji wileń-
skich wydań z 1581, 1594, 1598 albo 1600 r. (są identyczne), zredagowanych 
ewentualnie przez seniora zborów litewskich Stanisława Sudrowiusza (ok. 
1550–1600)94. Do najbardziej znaczących należy passus o podziale przykazań 
Dekalogu na dwie tablice (Racz. 47, k. 16v.–17) i szczegółowa odpowiedź na 
pytanie „Dziatki ludzi Chrzesciańskich mająli tez być krzcone [...]?” (k. 20v.), 
którą można traktować jako polemikę z anabaptystami. Wykorzystaniem wersji 
Sudrowiusza można wytłumaczyć rozbudowanie pytania wprowadzającego uści-
śleniem o poznaniu siebie („Powiedz mi znaszli ty sam siebie, coś ty jest?”, k. 16). 
Tę wzmiankę zamieszcza po raz pierwszy właśnie Sudrowiusz; we wszystkich 
późniejszych wydaniach katechizm Coś ty jest? zaczyna się od tego zdania, które 
przypomina wstęp do Institutio Kalwina95.

Nie udało się na razie zidentyfikować tekstów, na podstawie których redak-
torzy rękopisu raczyńskiego układali naukę o sakramentach. W rozważaniach 
o spowiedzi (Racz. 47, k. 21v.) da się zauważyć pewne paralele z wydaniem 
Gyrka z 1560 r. (s. 326–327). Niewykluczone, że passus o sakramentach powstał 
niezależnie od jakichkolwiek źródeł i jednym z jego autorów (albo jedynym) 
był biskup Jednoty Szymon Turnowski (1544–1608). Wskazuje na to nazwanie 
trzymających się zasady transsubstancjacji w pojmowaniu obecności Chrystusa 
w chlebie i winie „Kapernaitami” (Racz. 47, k. 22). Jak spostrzegł Wojciech Sła-
wiński, tego niezbyt rozpowszechnionego w reformacyjnym piśmiennictwie po-
równania używał Turnowski niejednokrotnie, m.in. w swej pozostałej w rękopisie 
rozprawie Sarmata [...] de sacramento Coenae Domini (Racz. 49, k. 65)96.

94 M. Korzo, W sprawie jednego z XVI-wiecznych katechizmów kalwińskich w Rzeczpospolitej, 
s. 189–190.

95 
Katechism albo krotkie w iedno mieysce zebra-
nie wiary […], Wilno 1594.

Institutio Christianae Religionis […], w: Ioan-
nis Calvini opera quae supersunt omnia, vol. 2, 
Brunsvigae 1864.

„Gdyż wszytka nasza mądrość Krześciańska 
w tym należy, abysmy Pana Boga znali y sami 
siebie <…>” (k. A)

„Tota fere sapientiae nostrae summa, quae vera 
demum ac solida sapientia censeri debeat, dua-
bus partibus constat, Dei cognitione et nostri” 
(col. 31)

96 Toruński Synod Generalny z 1595 roku. Z dziejów polskiego protestantyzmu w drugiej po-
łowie XVI wieku, Warszawa 2002, s. 145. Badacze zgodnie twierdzą, że S. B. Turnowski konse-
kwentnie dążył do zahamowania wpływów kalwińskich na Jednotę (J. Bidlo, Vzájemný poměr české 
a polské větve Jednoty bratrské v době od r. 1587–1609, „Časopis Matice Moravské”, nr 41–42, 
Brno 1917–1918, s. 163; J. Dworzaczkowa, Bracia czescy w Wielkopolsce, s. 47–48). Uważne po-
równanie wykładu nauki o sakramentach w katechizmie raczyńskim, rękopiśmiennych traktatach 

MARGARITA A. KORZO



127

Pod znakiem zapytania stoją również źródła ostatniej części katechizmu ra-
czyńskiego – o powinnościach chrześcijańskich. Wylicza on szesnaście „stanów”: 
„panowie, poddani, duchowni przełożeni, sluchacze, rodzicy, dziatki, panicky 
y panienski stan, małzenski stan, wdowy, gospodarze, sludzy a czeladz, kupcy 
i rzemiesnicy, żolnerze, bogaci, ubodzy, wszyscy w pospolitości” (k. 22v.–23v.). 
Owa część nie odpowiada pod względem treści ani Haustafel lutra, ani powinno-
ściam stanów w katechizmach linii Spis tento Otázek trojiech – Naučenie staro-
dawnie (układ tego rozdziału w opisanym przez Oloffa druku nie jest znany). Nie 
wchodząc w szczegóły historii Haustafel w XVI-wiecznym piśmiennictwie refor-
macyjnym, zauważmy tylko, że takie „stany”, jak kupcy i rzemieślnicy, żołnierze, 
bogaci, ubodzy, spotykamy w różnych wersjach Haustafel tylko sporadycznie 
i pojedynczo, razem zaś, oprócz katechizmu raczyńskiego, w rozprawie De modo 
vivendi fidelium kanclerza uniwersytetu paryskiego Jana Gersona (1363–1429)97 
i w drugiej poprawionej edycji Ordynacji kościelnej dla Palatynatu Reńskiego 
z 1601 r.98. Tradycyjnie Haustafel składał się wyłącznie z cytatów biblijnych i nie 
zawierał jakiegokolwiek komentarza; wersja katechizmu raczyńskiego należy do 
rzadkich wyjątków, bo prawie nie odwołuje się do tekstów Pisma świętego I pod 
tym względem ma wiele wspólnego z rozprawą Gersona99. 

Można tylko domniemywać, dlaczego rękopis raczyński nie stał się podsta-
wą dla późniejszych wydań drukowanych. Może dlatego, że opierał się na wielu 
źródłach, odbiegając nieco od pierwotnego tekstu braterskiego. Kolejna próba 
opracowania czeskobraterskiego katechizmu w języku polskim przypada też na 
początek XVII w. Wspominają o tym uchwały synodu w lipniku (30 IX 1608): 
„Konfesyją i Katechizm tłumaczyć ma z czeskiego na polskie br. Maciej”100, czyli 

Tuwnowskiego i współczesnym im katechizmie ewangelickim może rzucić więcej światła na istnie-
jące wtedy różnice dogmatyczne. 

97 Œuvres complètes, vol. VIII: L’œuvre spirituelle et pastorale (399–422), Paris 1971, s. 1–5. 
Rozprawa ukazała się drukiem w 1513 r. w Wittenberdze i stała się modelem dla Haustafel lutra 
(Ch. Weismann, Die Katechismen des Johannes Brenz, s. 411).

98 Die Evangelischen Kirchenordnungen des XVI. Jahrhunderts, hsgb. von Emil Sehling, Bd. 
XIV: Kurpfalz, Tübingen 1969, s. 556–603.

99 Za przykład podobnego wykładu powinności może posłużyć Haustafel w składzie Ordyna-
cji kościelnej dla Strasburga z 1598 r. (Die Evangelischen Kirchenordnungen des XVI. Jahrhunderts, 
Bd. XX: Elsass, 1. Teilband: Straßburg, bearbeitet von Gerald Dörner, Tübingen 2011, s. 624–628) 
i pojedyncze katechizmy, na przykład: Jodocus Willich, Totius Catecheseos Christianae Expositio, 
Francoforti ad Viadrum, 1551. W przedmowie autor wymienia rozdział Piae vitae institutio jako 
niezbędną część składową każdego utworu o charakterze katechetycznym (J. M. Reu, Quellen zur 
Geschichte des Kirchlichen Unterrichts in der evangelischen Kirche Deutschlands zwischen 1530 
und 1600, Teil 1, Bd. 3, Abt. 2, Hälfte 1, Gütersloh 1916, s. 138, 165–178).  

100 Akta synodów różnowierczych w Polsce, t. 4: Wielkopolska 1569–1632, Warszawa 1997, 
s. 192. W przypisach podana jest mylna informacja, że przekład ukazał się w 1619 r. w Gdańsku. 
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senior Jednoty braci czeskich w Wielkopolsce Maciej Rybiński (1566–1612)101. 
W postaci drukowanej przekład ukazał się dopiero w 1618 r., więc praca zmarłego 
sześć lat wcześniej Rybińskiego prawdopodobnie nie została zaaprobowana i była 
korygowana ponownie lub tłumaczenie nie zostało ukończone za jego życia. 

Katechizm, k woli zaprawującym się w Nabożeństwo Chrześciańskie / nowo 
wydany został opublikowany pod osobnym tytułem w składzie wydania Psalmy 
Monarchi y Proroka Dawida: przekładania X. Macieja Rybińskiego znowu przey-
rzane y wydrukowane (Toruń: Augustyn Ferber, 1618)102, w jego redagowaniu brał 
czynny udział senior braci czeskich w Wielkopolsce Jan Turnowski (1567–1629). 
Stronę tytułową katechizmu zdobią cytaty z listu do Efezjan 6, 4 („Oycowie 
wychowywaycie dziatki wasze w Nauce y w Karności Pańskiey”) i Augustyna 
(„Czym jest Xiądz na Kazalnicy: tym każdy Gospodarz w domu swoim. A jako 
Nauczyciel ma rachunek oddać z Owiec swych w Dzień Ostateczny; Tak y ty 
z Dziatek y z Czeladki swojey rachunek dasz Sprawiedliwemu Sędziemu. przetoż 
pilnie się na to oględuy / abyś w tey rzeczy nie był niedbałym znaleziony”). Wy-
kład katechizmu poprzedza graficzne przedstawienie jego treści w postaci sche-
matu „Cząstki naprzednieysze Nabożeństwa Chrześciańskiego”, do których na-
leżą „Boże Przykazanie, Wyznanie Wiary, Modlitwa Pańska, Chrzest, Absolutia, 
Wieczerza Pańska, Pięciory Symbola, Nabożeństwo, Napomnienia Wszystkim 
Stanom służące”. Po schemacie następuje krótkie wyjaśnienie ogólnego układu 
katechizmu: „Cząstki Naprzednieysze Nabożeństwa Chrześciańskiego […] dzielą 
się na dwoje. Abowiem pierwsze trzy […] uczą nas Powinności / ktoremi każdy 
Człowiek / chceli być zbawion ma być ozdobiony. Te Powinności krotkimi słowy 
wyraził Apostoł S. Paweł 1. Cor. 13. v.13. A teraz, pry, trwa Wiara / Nadzie-
ja / Miłość / te trzy rzeczy etc. y Augustin in Enchiridio ad laurentium. Drugie 
trzy / to jest / Chrzest Swięty / Klucze Krolestwa Bożego / Swięta Wieczerza 
Pańska / w ludziach cnotami pomienionemi ozdobionych łaskę Bożą pieczętują / 
y o wiecznym żywocie upewniają” (k. A–Av.).

Po tym uzasadnieniu podane są razem sformułowania wszystkich sześciu 
wymienionych części katechizmu, czyli teksty Dekalogu, Credo, Modlitwy Pań-
skiej, nowotestamentowe ustępy o ustanowieniu sakramentów i władzy kluczy  
(k. Av.–A5v.). Część ostatnia nazywa się Swiątość Ciała y Krwie Pańskiey, 
jakkolwiek w samym tekście używa się określenia „Wieczerza Pańska” – wła-
śnie ono miało przewagę w piśmiennictwie ewangelików reformowanych tego  
okresu103.

101 J. Bidlo, Vzájemný poměr české a polské větve Jednoty bratrské v době od r. 1587–1609, 
s. 131.

102 Egz. BN, sygn. XVII.1.1140–41. 
103 I. M. Winiarska, Słownictwo religijne polskiego kalwinizmu od XVI do XVIII wieku na tle 

terminologii katolickiej, Warszawa 2004, s. 311.
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„Quaestie krotkie katechizmowe z odpowiedziami porządnymi” (razem 
trzydzieści sześć, k. A6–A12v.) rozpoczynają się od tradycyjnego dla czeskich 
Summ wprowadzającego pytania „Co jest katechizm?”. Toruńska edycja stanowi 
w istocie i nieco poprawioną, i poszerzoną wersję Summy104. Pewne poprawki są 
natury drugorzędnej, bo nie zniekształcają treści pierwotnej; inne zaś należą do 
bardzo znaczących. Wiele wskazuje na to, że w trakcie przekładu uwzględniano 
także rękopis raczyński. Zmianie ulega ogólny układ katechizmu: czteroczęścio-
wy w Summie i pięcioczęściowy w wersji raczyńskiej został zastąpiony układem 
sześcioczęściowym, bo obydwa sakramenty i absolucja rozpatrywane są jako 
samodzielne składniki. Rozważania o obowiązkach różnych stanów ukazały się 
poza katechizmem, stanowiąc samodzielny do niego dodatek. Kolejność rozpa-
trywanych pytań wygląda następująco105:

Summa 1615 Toruń 1618

(1) Co slowe katechysmus? (1) Co jest Katechism?

(2) Kolik gest částek katechysmu? (2) Ktore są przednieysze Cząstki tey Nauki?

(3) Ktera prwnj? [= Dekalog]

(4) Gaka gest summa těch přikázanj?

(5) Co gest Pán Bůh? (3) Co jest Pan Bog?

(6) Co gsy ty? (4) Co jest Człowiek?

(7) Proč tě Pán Bůh stwořil? (5) Dla czego ciebie Pan Bog Człowiekiem 
stworzył?

(8) Proč gsy smrtedlný? (6) Dla czegożeś śmiertelny?

(7) Przez co Człowiek może poznać że grzesz-
nym jest?

(8) Wyliczże te Przykazania Zakonu Bożego? 
[= 3 Summy]

(9) W czym się te Przykazania Boże zamykają? 
[= 4 Summy]

(9) Můželi kdo z lidj přikázanj Božská cele 
wyplniti?

(10) Możeli człowiek wszystkie te Przykazania 
Boże doskonale wypełnić?

(10) Kčemu gsau nám tedy ta přikázanj, 
poněwadž skrze ně milosti a hodnosti k žiwotu 
wěčnému dogjti nemůžeme?

(11) Dla czegoż Pan Bog Przykazania swe 
wydać raczył?

104 Podstawą porównania jest edycja Bremen 1615.
105 Numeracja pytań pochodzi od autorki artykułu.
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(12) Co jest Zbawienie? [= 15 Summy]

(11) Kterakž tedy člowěk gsa hřjssný může k 
spasenj přigjti?

(13) Jakoż człowiek grzeszny może zbawion 
być a sprawiedliwym się stać przed Panem 
Bogiem?

(14) Co jest Pan Jezus Chrystus?

(15) Kto jest prawdziwy Chrześcianin?

(12) Která gest druhá částka katechysmu? (16) Wyznayże Wiarę Powszechną Chrześciań-
ską?

(13) Co se w tom wyznánj zawjrá? (17) Co się w tym Wiary wyznaniu zamyka?

(14) Čeho gest potřebj člowěku, aby té wjry 
nabyti, w nj růsti a prospjwati mohl?

(18) Czego potrzeba człowiekowi aby wzrost 
pomnożenie brał w tey Wierze?

(15) Co rozumjš tjm slowem, Spasenj?

(16) Která gest třetj částka katechysmu? (19) Ktora Modlitwa jest nadoskonalsza a Panu 
Bogu naprzyjemnieysza?

(17) Co w sobě zawjrá ta modlitba Páně? (20) Co w sobie zamyka ta Modlitwa Pańska?

(18) Kdy slussj křest’anům Pánu Bohu se mo-
dliti, a na kterém mjstě?

(19) Gaký gest vžitek modlitby? (21) Jaki jest pożytek Modlitwy Swiętey?

(20) Která gest čtwrtá částka katechysmu?

(21) Co gsau služebnosti krystowy?

(22) Kolik gest takowých služebnostj?

(23) Co gest Slowo Božj?

(24) Co gsau kljčowé krystowj?

(25) Co gsau Swátosti?

(26) Kolik gest swátostj od Krysta Pána vsta-
wených?

(22) Ktore Sakramenta albo Swiątości od Chry-
stusa Pana Kościołowi postanowione?

(27) Co gest křest? (23) Co jest Chrzest?

(24) Kiedy y jako Chrzest Swięty Pan Jezus 
postanowić raczył?

(25) Ktorym ludziom Chrztem S. służono być 
ma?

(28) Co gest Wečeře Páně? (26) Co jest Wieczerza Pańska?

(27) Kto opisał Wieczerzą Pańską?
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(28) Dla czego Chrystus Pan Sacrament Ciała 
y Krwie swojey ustawić raczył?

(29) Dla czego człowiek Chrześciański ma 
używać Sacramentu Wieczerzy Pańskiey?

(29) Čeho gest potřebj k hodnému vžiwánj 
Wečeře Páně?

(30) Czego potrzeba ku godnemu pożywaniu 
tey Swiętey Wieczerzy Pańskiey?

(30) Proč žádáš k stolu Páně gjti, a wečeře geho 
vžjwati?

(31) Mająli też jaki pożytek z pożywania tego 
Sacramentu ludzie niegodni?

(32) Jestli też Spowiedź albo Wyznanie grze-
chow nie tylko przed Pane(m) Bogiem ale y 
przed Szafarzem tajemnic jego potrzebna?

(33) Powiedz mi formę albo Sposob takowey 
Spowiedzi?

(34) Coż dali ma czynić człowiek?

(35) Mali też człowiek pokutujący cale temu 
wierzyć / że w Niebie rozwiązany jest od grze-
chow swoich kiedy mu Sługa Boży rozgrzesze-
nie zwiastuje?

(36) Jako się wierni Chrześcijanie w Społecz-
ności Swiętych zachować mają?

Można wymienić wiele cech różniących toruńską edycję od tradycyjnych 
czeskich „wyciągów” z katechizmu większego. Na samym początku zmianie ule-
ga kolejność pytań: po drugim (o częściach katechizmu) czeska wersja przechodzi 
od razu do wykładu dziesięciu przykazań, gdzie na końcu stawiane są pytania 
o istotę Boga i człowieka oraz o to, dlaczego ludzi są śmiertelni. W polskim prze-
kładzie owe rozważania poprzedzają Dekalog (tak samo jak w edycji opisanej 
przez Oloffa i w wersji raczyńskiej), a funkcję logicznego przejścia między nimi 
pełni pytanie „Przez co człowiek może poznać że grzesznym jest?”. W tym po-
przedzającym wykład dziesięciu przykazań fragmencie wprowadzony jest nowy 
passus „Co jest człowiek? [Jest] stworzenie… od Boga na jego wyobrażenie uczy-
nione” (k. A6v); owe uściślenie spotykamy już w rękopisie raczyńskim (k. 16). 
Słownemu rozbudowaniu ulega ustęp o śmiertelności:
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Summa 1615 Toruń 1618

„– Proč gsy smrtedlný? „– Dla czegożeś śmiertelny?

– Pro hřjch prwnjch rodičů w Rági: pro něgž 
se wssickni hřjssnj a smrtedlnj na swět rodj” 
(s. 302)

– Dla grzechu pirwszych Rodzicow w Raju / 
w ktory chytrością Diabelską przez węża 
w wiedzeni byli. Ztąd się już wszyscy grzeszny-
mi y śmiertelnymi na świat rodziemy” (k. A6v.)

W tym miejscu można znowu zauważyć pewną analogię z wersją raczyń-
ską („zdradą Szatanską [...] odwiedzeni”, k. 16v.). Po konstatacji, że wypełnienie 
Zakonu przekracza ludzkie możliwości następuje pytanie „Dla czegoż Pan Bog 
Przykazania swe wydać raczył?”, na które wersja czeska i polska dają nieco od-
mienne odpowiedzi: czeska powołuje się na trzy funkcje Zakonu, polska zaś przy-
tacza tylko dwie, pomijając trzecią, czyli pojmowanie Zakonu jako reguły życia 
dla wierzącego („Abychom y pro přigaté milosti wědělí gak žiwi býti, co činiti 
a čeho se warowati”, Summa 1615, s. 302).

Przejściem logicznym do wykładu wyznania wiary jest rozważanie „Co jest 
Zbawienie?” (k. A7v.; w czeskim tekście – w innym kontekście) i dwa nowe 
pytania. Pierwsze – „Co jest Pan Jezus Chrystus?” (k. A8) jest skróconą wer-
sją rozważania „Kto jest zbawicielem ludzkim?” rękopisu raczyńskiego (k. 17v.). 
W odpowiedzi na nie poruszane jest zagadnienie dwóch natur w Chrystusie. 
Było to ewentualnie oddźwiękiem toczącej się w Rzeczypospolitej polemiki 
ze zwolennikami antytrynitaryzmu. Drugie nowe pytanie to „Kto jest prawdzi-
wy Chrześcianin?” (k. A8). Odpowiedź na nie ma duże podobieństwo zarówno 
z wersją raczyńską (k. 17v.–18), jak i z większym katechizmem czeskobraterskim 
(w edycji Gyrka – „Was ein Christ ist?, s. 236). Ale druk toruński, oprócz trzech 
podstawowych wymagań (prawdziwy chrześcijanin jest ochrzczony, wierzy 
w Chrystusa i naśladuje go), wprowadza jeszcze passus o jego usprawiedliwieniu 
(„sprawiedliwości w Chrystusie Jezusie doszedszy”, k. A8). Nieco rozbudowany 
jest ustęp „Co się w tym Wiary wyznaniu zamyka?” (k. A8–A8v.) i o wzrastaniu  
w wierze:

Summa 1615 Toruń 1618

„– Čeho gest potřebj člowěku, aby té wjry 
nabyti, w nj růsti a prospjwati mohl?

„– Czego potrzeba człowiekowi aby wzrost 
pomnożenie brał w tey Wierze?
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– Wssech služebnostj Páně, awssak neypřed-
něgi slowa Božjho, geho pilného poslauchánj 
od služebnjků wěrných, k hogněyssjmu na-
býwánj swého spasenj” (s. 306)

– Dowiernego śrzodkow zbawiennych / od 
Pana Jezusa postanowionych zażywania: żeby 
w Kościelech albo w Zgromadzeniach ludzi 
wiernych bywał / a tam Pieśni święte z inemi 
nabożnie śpiewał / Słowa Bożego słuchał / 
Modlitew gorących pomagał / świątości Ciała 
y Krwie Pana Jezusowey używał / a w tym 
wszystkim się uprzyimym Bożym Chwalcą być / 
jawnie oświadczał” (k. A8v.–A9)

Wprowadzone do wersji toruńskiej w tym miejscu uzupełnienia znowu wy-
kazują pewną analogię z większym katechizmem czeskobraterskim. Gyrk na 
przykład wymienia również pięć „środków” (Mittel), dzięki którym chrześcijanin 
„in Christenthumb zuneme, vnd erbawet werde”: „[…] ich durch den gegenwer-
tigen Dienst des Göttlichen Worts, gnad vnd gaben, die mir zur Seligkeit nötig, 
erlange. Darnach, das ich auch Geystliche Gesenge vnd Psalmen, mit den andern 
Glaubigen Christen, Gott zu lob vnd Dancksagung, singe, vnd sie in meinem 
hertzen betrachte. Zum dritten, das ich mit andern Christen, mein gebet für Gott 
auch einmütiglich thue. Zum vierdten, Auff das ich das Göttliche Wort höre. Zum 
fünfften, Das ich auch zu gelegner zeit, den leib vnd das Blut vnsers Herrn Jhesu 
Christi, im heiligen Sacrament, empfahe” (s. 237).

W wykładzie Modlitwy Pańskiej wydania toruńskiego brak rozważań o sto-
sownym miejscu i czasie modlitwy; owe fragmenty zostały eliminowane już z rę-
kopisu raczyńskiego. Najwięcej rozbieżności między czeską Summą z 1615 r. 
a polską wersją z 1618 r. da się spostrzec w trzech końcowych częściach kate-
chizmu. Rozdział Služebnosti Krystowy, poczynając od niedatowanego kralickie-
go wydania większego katechizmu NK (54 G 127), tradycyjnie zawierał „Slowo 
Božj, kljčowé, a Swátosti”, jakkolwiek w datowanej na 1600 r. Summie brak jesz-
cze zarówno rozważań o Słowie, jak i o kluczach. Tekst polski „Słowa Bożego” 
nie uwzględnia, a także nie podaje ogólnej definicji sakramentu. Może to być 
świadectwem, że redaktorzy druku toruńskiego z 1618 r. korzystali nie z edycji 
z 1615 r., a z wcześniejszych wersji czeskiej Summy. Według przytoczonego na 
wstępie schematu toruńskiego wydania kolejność trzech ostatnich rozdziałów wy-
gląda następująco: Chrzest Swięty, Klucze Krolestwa Bożego, Swięta Wieczerza. 
W tekście zaś nauka o „kluczach” znajduje się po wykładzie Wieczerzy; taki sam 
układ charakteryzuje już rękopis raczyński. Umieszczenie rozważań o spowie-
dzi między sakramentami było charakterystyczną cechą większości katechizmów 
ewangelickich wszystkich odłamów, w których zagadnienia pokuty i spowiedzi 
w ogóle nie zostały uwzględnione.

W kontekście sakramentu chrztu spotykamy dwa nowe pytania: „Kiedy 
y jako Chrzest Swięty Pan Jezus postanowić raczył?” i „Ktorym ludziom Chrztem 
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S. służono być ma?”; przynajmniej drugie z nich można rozpatrywać jako odpo-
wiedź na naukę zwolenników powtórnego chrztu: „Nie tylko dorosłym na wiarę 
Chrześciańską przystawającym / ale y dziatkam z Chrześcian się rodzącym: Bo 
y Obrzeska wszystkim Synom Jzraelskim zaraz osmego po narodzeniu dnia nale-
żała / y Piotr S. twirdzi że obietnica rodzicom uczyniona na ich się też potomstwo 
wściąga” (k. A9v.–A10). 

Analogiczne rozważanie było już w wersji raczyńskiej (k. 20v.). Znacznie 
rozbudowany zostaje wykład Wieczerzy Pańskiej, jakkolwiek definicja sakra-
mentu toruńskiego druku odpowiada Summie z 1615 r. Do nowych ustępów nale-
żą pytania: „Kto opisał Wieczerzą Pańską?” (k. A10–A10v.), „Dla czego Chrystus 
Pan Sacrament Ciała y Krwie swojey ustawić raczył?” (k. A10v.) i „Mająli też jaki 
pożytek z pożywania tego Sacramentu ludzie niegodni?” (k. A11). Odpowiedź na 
ostatnie pytanie jest rozbudowaną wersją edycji raczyńskiej (k. 21).

W czeskiej wersji Summy rozważania o Wieczerzy zamykają katechizm. To-
ruńska edycja wprowadza w tym miejscu samodzielny rozdział o spowiedzi („Je-
stli też Spowiedź albo Wyznanie grzechow nie tylko przed Panem Bogiem ale 
y przed Szafarzem tajemnic jego potrzebna?”, k. A11–A11v.) i podaje jej formę. 
Jak zauważyliśmy wyżej, tekst spowiedzi powszechnej spotykamy po raz pierw-
szy w składzie większego katechizmu czeskiego na przełomie XVI–XVII w.106. 
W wydaniu polskim forma nie stanowi dodatku do katechizmu, lecz jest rozpa-
trywana jako jego część składowa. Sam tekst też ulega pewnemu rozbudowaniu:

KNM, 37 G 29 Toruń 1618

„Zpowjdám se Bohu Otcy nebeskému, y Synu 
geho milému y Duchu swatému / gedinému 
Panu Bohu wssemohancýmu / ze wssech hřjchů 
mladosti a neumělosti mé / a zwlasse z hřjchu 
neywětssiho / w němž sem počat, y narozen / 
y z zakona geho / y ze wsseho owoce geho / 
y ze wssech mých hřjchů odtud posslých / 
w mysli, w řeci, w smyslech, y w skutcých / 
w obmesskánj dobrého / a w dopusstěnj se 
zlého / a skrze to zbawenj milosti sprawedlno-
sti, newinnosti, y swattosti, 
y wchodu do žiwota wěċného. A lituge toho 
wsseho / pokorně se geho swaté milosti, winen 
dawam / a prosým, aby se račil nade mnau Bůh 
Otec w milém Synu swém smilowati / a odpu-
stiti mi wssecky hřjchy / a Duchem

„Spowiadam się Bogu Oycu Niebieskiemu / y 
Synowi jego miłemu / y Duchowi Swiętemu 
/ Jedynemu Panu Bogu wszechmogącemu / y 
przed tobą Sługą Bożym z moich grzechow / 
iżem z przyrodzenia mego człowiek grzeszny / 
zły a skażony / mający w sobie Zakon grzechu 
/ y owoc zły jego: Zkąd grzechy rozmaite płyną 
/ w miśleniu / w mowieniu / y w uczynkach 
złych przeciw Przykazaniam Bożym / ktorych 
ja przestępcą jestem. Bo Pana Boga nie miłuje 
z całego serca: Słowa Bożego zamieszkawam 
/ y nie pilnie go słucham; bliźniego też swego 
często obrażam / a w swoim wezwaniu nie 
chodzę przystoynie a godnie / rozmaitemi nie-
prawościami sumnienie obciążone mając.

106 Teksty spowiedzi zamieścił również Gyrk w swojej rozprawie z 1560 r.
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Duchem Swatým nawsstjwiti / a dati mi nelj-
bost ke zlému / a milost y chtiwost k dobrému 
/ a sprawedliwa mne uċině / spasyti raċil na 
wěky. A y tebe žadám Otċe můg duchownj, na 
mjstě Poselstwj Božjho / prosyž za mnie milo-
sti geho / a zprawiž mne we wssj potřebě mé k 
spasenj žiwota wěċného. Amen” (s. 317–318).

Czego wszystkiego serdecznie żałując pokornie 
się Panu Bogu winien daję / y proszę uniżenie 
y dufliwie / wierząc w Syna Bożego iżby się 
nademną raczył smiłować Bog Ociec / 
a odpuścić wszystkie grzechy moje: Duchem 
Swiętym mię nawiedzić / a ku pokucie y prace 
wierney w wezwaniu moim Chrześciańskim 
posilić. Mam też stały umysł za pomocą Bożą 
wszystkich rzeczy złych a grzesznych / y sta-
rych nałogow strzedz się y warować. Przetosz 
ciebie Oycze moy Duchowny proszę / żebyś 
mię słowem Bożym tak jako tego potrzebę 
baczysz nauczył / przez klucze Chrystusowe 
pocieszył / y radę życzliwą dał jakobym miał 
pokoju dobrego sumnienia pożywać / na zba-
wienie dusze mojey” (k. A11v.–A12).

Po formie spowiedzi dodano wiele nowych pytań: „Coż dali ma czynić czło-
wiek?”, „Ma li też człowiek pokutujący cale temu wierzyć / że w Niebie roz-
wiązany jest od grzechow swoich kiedy mu Sługa Boży rozgrzeszenie zwiastu-
je?” i „Jako się wierni Chrześcijanie w Społeczności Swiętych zachować mają?” 
(k. A12–A12v.). Pięć symboli zamieszczonych na końcu odpowiada tradycyjnym 
wydaniom czeskich Summ, rozdział zaś Upomnienia ludziom wszelkiego stanu 
służące (k. H12–J7) jest oryginalną, nieco różniącą się od rękopisu raczyńskiego 
wersją Haustafel. Być może korzystano w tym wypadku z rozprawy Kniha o po-
vinnostech křest’anských (1611), którą ułożył biskup Matouš Konečný107.

Zauważmy na marginesie, że prawdopodobnie właśnie toruńska edycja ka-
techizmu z 1618 r. przyczyniła się do powstania w polskim piśmiennictwie re-
formacyjnym bardzo zwięzłego, sześcioczęściowego wykładu prawd wiary, któ-
ry drukowano w kancjonałach pod tytułem Summa albo Czastki naprzednieysze 
Nauki y Nabozenstwa Chrzescianskiego. Jest to dosłowny przedruk rozważań 
o dwóch rodzajach powinności chrześcijańskich (wiara, nadzieja, miłość i chrzest, 
klucze, Wieczerza Pańska) z podaniem odpowiednich cytatów biblijnych, któ-
re w toruńskiej edycji zamieszczono przed katechizmem czeskobraterskim. Ów 
wykład spotykamy później w wielu kancjonałach i Psałterzach (1628108, 1632109,  

107 A. Stich, Matouš Konečný a jeho „Kazatel domovní”, [w:] Východočeská duchovní a slo-
vesná kultura v 18. století. Sborník příspěvků ze sympozia konaného 27.–29.5.1999 v Rychnově nad 
Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou 1999, s. 230.

108 Psalmy Dawidowe Przekładania X. Macieja Rybińskiego, Gdańsk: Andrzej Hünefeldt (egz. 
Uniwersytetu Wrocławskiego, sygn. 541298–541300). Jerzy śliziński uważa, że tę edycję redago-
wał J. Turnowski [Z działalności literackiej Braci Czeskich w Polsce (XVI–XVII), Wrocław, War-
szawa 1959, s. 77–78].

109 Psalmy Dawidowe Przekładania X. Macieja Rybińskiego, Gdańsk: Andrzej Hünefeldt (egz. 
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1636110, 1661/1662111). Dodawano zazwyczaj do nich symbol (ale zamiast pięciu 
tylko trzy – nicejski, konstantynopolitański i efeski), a także sporadycznie „Upo-
mnienia ludziom wszelkiego stanu służące”, które zanikają po gdańskiej edycji 
Psałterza z 1632 r.

Co zaś dotyczy polskich przekładów czeskiej Summy, w pierwszej połowie 
XVII w. w Rzeczypospolitej opublikowano wiele jej przedruków; z czasem tekst 
ulegał dalszemu rozbudowaniu i zmianom. Kolejna edycja ukazała się pod tytu-
łem Katechizm. To iest Krotka Summa Wiary S. Chrześciańskiey. Na pytanie a od-
powiedzi położony w składzie tzw. „Pasterstwa domowego” kancjonału z 1638 r. 
(s. 548–560)112. Przedmowę do całego dzieła podpisali „Słudzy Boży y Pasterze 
Kościoła Ewangelickiego w Toruniu”. Można pokusić się o przypuszczenie, że 
w redagowaniu tej wersji brał udział senior Jednoty Jan Bythner (1602–1675): na 
synodzie 14 października 1638 r. w lesznie zdawał on sprawę ze swej pracy nad 
jakimś katechizmem113.    

Edycja z 1638 r. składa się z trzydziestu pięciu pytań i odpowiedzi. Zrezy-
gnowano z tradycyjnego dla wszystkich Summ wprowadzającego pytania „Co jest 
katechizm?”. W części początkowej po opisie układu katechizmu dodano nowy 
passus: „Coż iest Nabożeństwo Chrześciańskie? Jest samego siebie / y Pana Boga 
w Trojcy Swiętey jedynego / zbawiennie znać / y jemu według woli S. jego słu-
żyć” (s. 548). Ową odpowiedź wprowadzono już w rękopisie raczyńskim, ale 
w kontekście pytania „Dla czego cie Pan Bog stworzył?” (k. 16v.).

Porównanie edycji z 1638 r. z toruńską z 1618 r. świadczy o tym, że w trakcie 
redagowania uwzględniano również czeskie Summy z początku XVII w. Zrezy-
gnowano z większości fragmentów, wprowadzonych dopiero w wydaniu Toruń 
1618 (co zamyka się w wyznaniu wiary; jaki jest pożytek modlitwy; o udzielaniu 
chrztu w wieku dziecięcym; o przyczynach ustanowienia Wieczerzy Pańskiej); 
skrócono wiele rozbudowanych odpowiedzi (np.: jak człowiek dochodzi wiary 

Ossol, sygn. XVII 4330-II). Edycję psalmów drukowano zarówno samodzielnie, jak i w składzie 
Biblii gdańskiej.

110 Psalmy Dawidowe Przekładania X. Macieja Rybińskiego, Gdańsk: Andrzej Hünefeldt (egz. 
Ossol, sygn. XVII-2298-I).

111 Kancyonal, To jest, Księgi Psalmow y pieśni Duchownych, na chwałę Boga w Troycy S. Ie-
dynego, Oyca Syna y Ducha Swiętego, za zgodą wszystkich Zborow Ewangelickich Koronnych, 
W.X.L. y Państw do nich należących, z dawnieyszych Kancyonałow, Psałterzow y Katechizmow ze-
brane, y kwoli jednostaynemu używaniu wydane, Gdańsk: D. F. Rhetius (egz. Czart., sygn. 24746-I).

112 Cantional: to iest Pieśni Krześciańskie: ku chwale Boga w Trojcy S. Jedynego / y pociesze 
wiernych jego: Porządkiem słusznym / z pilnością wielką / nad pierwsze Edycie / nie bez Correctury 
znaczney / wydane. Z przydatkiem Psalmow y Piosneczek teraz nowo zebranych / y z niemieckiego 
przetłumaczonych / więc y Katechismu y niemało Modlitew, Toruń: Franciscus Schnellboltz (egz. 
BJ, sygn. Cim.0.1339, BN mf 11728). W literaturze można spotkać zdanie, że jest to ostatnia edycja 
tzw. kancjonału Artomiusza (K. Estreicher, Bibliografia polska, t. 19, Kraków 1903, s. 94–95).

113 A. Kawecka-Gryczowa, Leszno – ośrodek wydawniczy Jednoty, s. 235.
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i w niej się pomnaża), tak że polski tekst bardziej odpowiadał pierwotnej wersji 
Summy. Przywrócono również fragmenty, które nie weszły w skład polskiej edycji 
z 1618 r., m.in. pytanie „Co jest Słowo Boże?”. Różnica polega jednak na tym, że 
w czeskim „wyciągu” z katechizmu większego traktowano Słowo jako pierwszą 
ze „służebności”, w wydaniu zaś z 1638 r. spotykamy owo pytanie w kontekście 
rozważań o wierze (s. 554).

Wśród zmian znaczących, różniących edycję z 1638 r. zarówno od wcześniej-
szego przekładu polskiego, jak i od czeskich Summ, wymienić należy dodanie 
ustępu o Chrystusie jako pośredniku w odpowiedzi na pytanie „Coż jest Pan Jezus 
Christus?” (spotykamy ów passus już w rękopisie raczyńskim, k. 17v.) i nieco 
inną definicję Wieczerzy Pańskiej:

Summa 1600 Summa 1615 Toruń 1618 Toruń 1638

„Jest chléb a víno, od 
samého Krista slovy 
jeho ustavené, aby 
bylo tělem a krví jeho 
vydané vší církvi k 
společnému jedení a 
pití na památku smrti 
jeho” (s. 237)

„Gest swátost, du-
chownjho wěřjcých w 
Krystu sycenj, zále-
žegicý w společném 
požjwánj chleba, kte-
rýž podlé wyswědčenj 
Krystowa, gest tělem 
geho, a kalicha kterýž 
podlé wyswědčenj 
Krystowa, gest krwj 
geho, na památku 
smrti geho” (s. 312)

„Jest poświątne pozy-
wanie chleba / ktory 
wedle wyświadczenia y 
podania Pańskiego jest 
Ciałem Pana Chrystu-
sowym / y Kielicha 
ktory jest Krwią Pana 
Chrystusową na pamiąt-
kę śmierci jego / y na 
pewność odpuszczenia 
grzechow” (k. A10)

„Jest sprawa święta 
/ od Pana Christusa 
postanowiona / w kto-
rey pożywając Chleba 
y Wina poświątnego 
/ pożywamy oraz 
prawdziwego Ciała y 
Krwie / Pana naszego 
Jezusa Christusa na 
pamiątkę śmierci 
jego / y na pewność 
potwirdzenia wiary 
naszey / odpuszcze-
niu grzechow / y o 
ucześnictwie zasługi 
Pana naszego Jezusa 
Christusa” 
(s. 555–556)

Zamieszczono również inną formę spowiedzi powszechnej – jej wersja w wy-
daniu z 1638 r. jest prawie identyczna z dodaną do polskiego tłumaczenia Małego 
katechizmu lutra z 1591 r.114:

114 Katechismik, Albo Nauka Krześciańska / przez D.Marcina Luthera / zacnego Theologa na-
pisany / a teraz znowu dla dziatek y prostych ludzi / z Niemieckiego na Polskie / przelożony y w druk 
podany, Toruń: Andrzej Koteniusz (egz. BN, sygn. XVI.0.6041).  
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Toruń 1638 Mały katechizm, 1591

„Ja nędzny a grzeszny Człowiek / spowiadam 
się Panu Bogu wszechmogącemu / w Trojcy 
Swiętey edynemu / z mojich wszystkich grze-
chow / ktorychem się dopuścił od młodości mo-
jey / aż do tey godziny: żem zgrzeszył jawnie y 
tajemnie / przestępując dziesięcioro Boże Przy-
kazanie / ktore się w tych dwu zamyka: Zem 
Pana Boga niemiłował / ze wszystkiego serca 
mego / ze wszystkiey dusze mojey / y ze wszyst-
kich sił mojich: A Bliźniego mego / nie tak jako 
samego siebie. Czego mi serdecznie żal / y tego 
się spowiadam y inszych grzechow / ktoremkol-
wiek popełnił / uczynkiem / przemowieniem / 
pomyśleniem / ktore grzechy lepiey Pan Bog na 
mię wie / aniżli ja je pamiętać y wyliczyć mogę. 
Ale nie wątpię nic w miłosierdziu Bożym / a 
proszę sobie na pomoc Pana Jezusa Krystusa / 
aby się on raczył za mną przyczynił / do Boga 
Ojca swego Niebieskiego / żeby mię nieraczył 
sądzić / podług złości  mojich cięszkich / ale we-
dług swego niewymownego / y nie skończonego 
miłosierdzia. Boże bądź miłościw mnie grzesz-
nemu” (s. 558–559)

„Ja grzeszny Człowiek / spowiedam się Bogu 
wszechmogącemu w troycy iedynemu / wszyst-
kich grzechow moich / ktorychem się dopuścił 
/ od rozumu wzięcia az do ty godziny iżem 
zgrzeszył / iawnie y taiemnie / przestępuiąc 
dziesięcioro Boże przykazania / nawięcy swo-
ie w ktorych zależy zbawienie moie: iżem Pana 
Boga nie umiłował ze wszystkiego serca mego / 
ze wszystkiey dusze moiey / ze wszystkych sił 
moich / ani blizniego mego iako mnie samego 
/ czego mi serdecznie żal / a tak iakom kolwiek 
zgrzeszył Pana Boga y Bliżniego mego / roz-
gniewałem sercem mową y uczynkiem / ktore 
złości moie Pan Bog lepiey wie / nizli się ia 
znich umiem spowiadać / albo ie pamiętać y wy-
liczać. Bowiem ze wszystkych daię się winien 
iego s. miłości / y proszę sobie na wspomożenie 
/ Pana Jezu Krysta wybawiciela y orędowni-
ka mego / aby się raczył zamną przyczynić do 
Boga Oyca wszechmogącego: co by mie nie ra-
czył sądzić podług wielkości grzechow moich / 
ale według swego niedosięgłego Oycowskiego 
miłosierdzia: Boże Oycze bądź miłościw mnie 
Człowiekowi wielce grzesznemu” (k. Cv.–C2)

Po spowiedzi brak rozważania „Jako się wierni Chrześcijanie w Społeczności 
Swiętych zachować mają?”, jakkolwiek zachowane są dwa nowe pytania, wpro-
wadzone dopiero w wydaniu z 1618 r. Redaktorzy edycji z 1638 r. zrezygnowali 
z tradycyjnego dla wszystkich Summ dodatku w postaci pięciu symboli i nadali 
rozdziałowi o powinnościach inną nazwę: „Zwierciadło Duchowne / w ktorym się 
przeglądać powinni ludzie pobożni: Rano zaczynając prace powołania swego / y 
w wieczor zawierając je” (k. B5v.). Ale pod względem treści jest to nieco posze-
rzona wersja truńskiego druku z 1618 r.

Dosłowny przedruk katechizmu z 1638 r. ukazał się w gdańskim kancjo-
nale z 1644 r.115. Razem z tym nie zaprzestano redagowania czeskobraterskiego 
„wyciągu”; świadczy o tym jego kolejna edycja z 1646 r.116. Katechizm stanowi 

115 Kancyonal, to iest, pieśni krześciańskie ku chwale Boga w Troycy Swiętey jedynego. Y po-
ciesze wiernych iego porządnie wydane, Gdańsk: Andrzej Hünefeld (egz. Czart, sygn. 24741–I; mf 
BN 16398). Egzemplarz nie posiada końca, dlatego w tym wydaniu nie ma „Zwierciadła”. 

116 Cantional, To jest Pieśni Krześciańskie: ku chwale Boga w Trojcy S. Jedynego / y pociesze 
wiernych jego: Porządkiem słusznym / z pilnością wielką / nad pierwsze Edycie / nie bez Correc-
tury znaczney / wydane. Z przydatkiem Psalmow y Piosneczek teraz nowo zebranych / y z niemiec-
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część Pasterstwa domowego (s. 3–13), treściowo całkiem odpowiada dwom po-
przednim wydaniom (Toruń 1638 i Gdańsk 1644), nie zawiera, jak i one, symboli 
i określa powinności różnych stanów jako Zwierciadło. Ale w końcowej części 
kancjonału, po modlitwach pospolitych, zamieszczono składające się z dziesięciu 
punktów dodatki do katechizmu (s. 153–156). Owe dodatki są wynikiem zesta-
wienia wersji z 1638/1644 r. z najwcześniejszym przekładem Toruń 1618: wła-
śnie z niego pochodzi sześć z dziesięciu fragmentów. Wiele z tych passusów (na 
przykład zagadnienie chrztu dzieci, s. 154–155) ulega jednocześnie znacznemu 
rozbudowaniu:

Toruń 1646 Toruń 1618

„– Ktorymże ludziom Krztem S. ma się usługo-
wać?
– Nie tylko dorosłym na wiarę Krześciańską 
przystawającym / ale też dziatkom małym / z 
ludzi Krześciańskich urodzonym / y wszelkich 
ktorych się krześcianie podejmują; bo ponieważ 
jim należy Pan Krystus y S. zasługa jego / nale-
ży jim krolestwo niebieskie / należy Pan Bog y 
łaska jego święta / Marci.10.14. wszystkie naro-
dy / między ktorymi się zamykają y dziateczki 
/ krzcić Pan rozkazał. Matt.28.19. Do tego po-
nieważ pod starym Testamentem będącym roz-
kazano / aby zaraz dnia osmego po narodzeniu 
swojim dziatki były obrzezowane. 1Moj.17.12. 
Dla czego też Piotr święty powiedział w Dzie-
jach Apostolskich.2.39. że obietnice Rodzicom 
uczynione y dziatkom należą. Zaczym yż na jey 
miejsce krzest święty nastąpił / tedy jako owdzie 
dziatki małe były zaraz obrzezowane / tak też 
zaraz pod Nowym Przymierzem / nie odwłocz-
nie dziatki maluczkie mają bydź koniecznie 
krzczone” (s. 155)

„– Ktorym ludziom Chrztem S. służono być ma?

– Nie tylko dorosłym na wiarę Chrześciańską 
przystawającym / ale y dziatkam z Chrześcian 
się rodzącym: Bo y Obrzeska wszystkim Synom 
Jzraelskim zaraz osmego po narodzeniu dnia na-
leżała / y Piotr S. twirdzi że obietnica rodzicom 
uczyniona na ich się też potomstwo wściąga” 
(k. A9v.–A10)

Do novum w tych dodatkach należy rozbudowanie odpowiedzi, dlaczego 
wierni używają sakramentu Wieczerzy („y dla pilnego rozmyslania y uważania 
męki y śmierci Pańskiey / wierząc mocno temu / że ona sama jest jedynym grun-
tem zbawienia naszego / na ktorym gruncie / zbawienie swoje przez wiarę po-
tężnie założyć mamy”, s. 155) i pytanie „Coż jest Kościoł Boży?” (s. 153–154), 

kiego przetłumaczonych / Więc y Katechismu y niemało Modlitw, Toruń: Michael Carnall, 1646 
(egz. Uniwersytetu Wrocławskiego, sygn. 302223). Jeszcze jeden znany egzemplarz (BUW, sygn. 
28.20.3.3897) nie posiada karty tytułowej, ma braki w tekście.
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którego brak w czeskich Summach. Odpowiedź w tym wypadku wykazuje pewne 
analogie z fragmentem rękopisu raczyńskiego „Co wierzysz o kosciele Bozym 
Chrzescianskim?”, podanym w kontekście rozważań o wierze (k. 18v.–19). 

W roku 1648 w Toruniu ukazuje się kolejna edycja katechizmu czeskobrater-
skiego117, poszerzona do czterdziestu dwóch pytań i odpowiedzi. Praca redaktor-
ska w tym wypadku polegała, po pierwsze, na połączeniu wersji z 1638/1644 r. 
z dodatkami wprowadzonymi w roku 1646. Razem z tym sięgano także albo do 
polskiej edycji z 1618 r., albo bezpośrednio do czeskiej Summy, bo do katechizmu 
powraca tradycyjne wprowadzające pytanie „Co jest katechizm?”, z którego zre-
zygnowano w 1638 r. Odpowiedź co prawda jest nieco rozbudowana:

Summa 1615 Toruń 1618 Toruń 1648

„Summownj, obecné a staro-
dawnj včenj, neyhlawněgssjch 
wěcý prawého křest’anstwj” 
(s. 296)

„Jest krotka powszechna a 
starożytna Nauka / o naprzed-
nieyszych Cząstkach Chrze-
ściańskiego nabożeństwa” 
(k. A6)

„Katechism iest krotka / Po-
wszechna a starożytna Nauka 
Chrześciańska / 
o przedniejszych cząsteczkach 
Chrześciańskiego nabożeń-
stwa: Ktory się przez pytanie 
/ y odpowiadanie porządnie 
odprawuje” (k. A2)

Próby udoskonalenia katechizmu Jednoty podejmowano prawdopodobnie 
i w latach następnych. Kawecka-Gryczowa, powołując się na Rejestr rzeczy do 
Districtu Sędomirskiego należących z 1653 r., wymienia m.in. otrzymane z lesz-
na niejakie katechizmy większy i mniejszy w języku polskim118. Można tylko 
domniemywać, czy chodziło w tym wypadku o jakiś późniejszy druk leszczyń-
ski w wersji polskiej (katechizm razem z Summą), czy o nieznane bibliografii 
katechetyczne dzieło seniora Jednoty Jana Bythnera: jak wspomnieliśmy wyżej, 
na synodzie w 1638 r. zdawał on sprawę ze swej pracy nad katechizmem. Nie 
zaprzestano prac redaktorskich nawet i w pierwszej połowie XVIII w. Cieka-
wym przykładem jest Katechizm Zborow wielkopolskich, kwoli zaprawującym się 
w Nabożeństwo Chrześciańskie. Nowo wydany (leszno: Michał Presser, 1724)119. 
Wprowadzeniem do wykładu jest krótkie rozważanie „Cząstki przednieysze na-
uki Nabożeństwa Chrześciańskiego”, które spotykamy już w toruńskiej edycji 
z 1618 r. Katechizm składa się z czterdziestu dwóch pytań i odpowiedzi, a za-
czyna się tradycyjnym „Co jest katechizm?”. Porównanie druku leszczyńskiego 

117 Cantional, To jest: Pieśni krześciańskie ku chwale Boga w Trojcy S. Jedynego / y pociesze 
wiernych jego: Porządkiem słusznym / z pilnością wielką / nad pierwsze Editie / nie bez Correktury 
znaczney / wydane, Toruń: Michael Karnall (egz. BUW, sygn. 4.19.9.60).

118 A. Kawecka-Gryczowa, Leszno – ośrodek wydawniczy Jednoty, s. 236.
119 Egz. BUW, sygn. 4a.11.9.28.
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z poprzednimi polskimi przekładami pozwala stwierdzić, że za podstawę służyło 
tłumaczenie z 1618 r. Razem z tym uwzględniono wszystkie wydania później-
sze, także ewentualnie i czeski oryginał (może korzystano z leszczyńskiej edycji 
w języku czeskim z 1633 r.?). Zrezygnowano z aneksów w postaci symboli i po-
winności różnych stanów, ale dodano cytaty biblijne, modlitwy i dodatkowy wy-
kład Wieczerzy Pańskiej pod tytułem Krotka a rzetelna nauka o Wieczerzy Pań-
skiey dla ludzi młodych ktorzy do Społeczności Stołu pańskiego przyimowani być  
mają (s. 49–70).

Podsumowując powyższe rozważania o losach czeskiej Summy na polskim 
gruncie, można stwierdzić, iż po wydaniu toruńskim z 1618 r. nie ustawała praca 
nad jej redagowaniem i poprawianiem. W trakcie tych prac redaktorskich wciąż 
sięgano zarówno po czeski oryginał, jak i po sporządzony w 1605 r. rękopis ra-
czyński. Pod tym względem polska wersja różniła się zasadniczo od czeskiej, 
która po nieco poszerzonej edycji z 1615 r. nie ulegała później żadnym zmianom. 

Większy katechizm czeskobraterski, należący do linii Spis tento Otázek tro-
jiech – Naučenie starodawnie, nie doczekał się tłumaczenia na język polski120. 
Rolę „większego” katechizmu w nauczaniu Jednoty w Rzeczypospolitej pełnił 
wydany w 1563 r. na polecenie elektora Palatynatu Reńskiego Fryderyka III Wit-
telsbacha (1515–1576) Katechizm Heidelberski, zwany również Katechizmem Pa-
latynatu. O zamiarach przetłumaczenia „katechizmu niemieckiego” wspomniano 
już podczas synodu w Ostrorogu (14–18 V 1609), na którym m.in. postanowiono 
wydać ponownie nieco poszerzoną wersję kancjonału Krzysztofa Kraińskiego: 
„O Katechizmie ta konkluzyja uczyniona, żeby katechizmek mniejszy z przyda-
niem symbolów i modlitew niektórych i piosneczek pogrzebowych bez omieszka-
nia był wydrukowan w Rakowie, co się ma poruczyć br. Adamowi Ireneuszowi. 
Katechizmu niemieckiego podanie do druku poruczone br. Marcinowi Gracy-
janowi”121. Decyzja synodu nie mówi wprost, czy senior braci czeskich Marcin 
Gracjan Gertych (1568–1629) miał samodzielnie sporządzić polską wersję ka-
techizmu, czy tylko nadzorować prace nad jego przekładem. Gertych osobiście 
w swoim dzienniku o tym tłumaczeniu nie wspomina122. Do tej kwestii powróco-
no ponownie na Konwokacji w Parcicach (1614?); z lakonicznego sformułowania 
postanowienia można wnioskować, że tłumaczenie nie było jeszcze ukończone 
(„Niemiecki katechizm br. Gracyjan sporządzi”123). Z uchwał synodalnych wy-
nika, że inicjatywa przekładu Katechizmu Heidelberskiego należała do Jednoty 
czeskobraterskiej i była związana – jak się wydaje – z powstającym prawie jed-
nocześnie tłumaczeniem katechizmu na język czeski, nad którym pracował Ja-

120 Może ukazał się w składzie opisanego przez Oloffa druku krakowskiego z 1568 r. 
121 Akta synodów różnowierczych w Polsce, t. 4, s. 199–200.
122 Dziennik M. G. Gertycha, X.1608 – 31.VIII.1616, [w:] Akta synodów różnowierczych 

w Polsce, t. 4, s. 377–389.
123 Akta synodów różnowierczych w Polsce, t. 4, s. 261.
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kub Akantido Mitis i które ukazało się drukiem w 1619 r.124. Przygotowana zaś 
przez Jednotę polska wersja weszła w skład Psalmów Dawidowych: Przekładania 
X. Macieia Rybinskiego na melodye Psalmom francuskich urobionych (Gdańsk: 
Andrzej Hünefeldt, 1616)125.

W latach późniejszych Katechizm Heidelberski zadomawia się w Rzeczy-
pospolitej na stałe. Spotykamy jego liczne przedruki w kancjonałach polskich 
i litewskich, a także wydanych „za zgodą wszystkich zborów”; staje się on rów-
nież podstawą nauczania zarówno u braci czeskich, tak i w Jednotach reformo-
wanych. Wileński synod prowincjonalny z 1629 r. nakazuje w 21. kanonie, aby 
„in Catechesi Palatinatus [...] ćwiczeni byli dexterime, mniejsi zaś in Catechesi 
nostra minori”126. O realizacji tych uchwał świadczą programy nauczania z tegoż 
roku w starszych klasach gimnazjum w Kiejdanach127. O używanie Katechizmu  
Heidelberskiego w Jednocie czeskobraterskiej zatroszczył się już synod w Ostro-
rogu (12–17 X 1618), określając go jako „katechizm duży” („Die klein und groß 
Cathechismen lehren”128). W lesznie za czasów Jana Komeńskiego od ok. 1637 r. 
wykładany był już nie tradycyjny mały katechizm, sięgający początków XVI w., 
lecz wyłącznie heidelberski. Wkrótce w lesznie prawie zaprzestano używania 
jakichkolwiek starych katechizmów czeskich129.

SpiS tento otázek trojiech Of LuKE Of PRAGuE: THE CONTRIBuTION 
TO THE HISTORy Of CATECHISM Of THE CZECH uNITy Of THE BRETHREN 
AND THEIR ROLE IN THE POLISH LITERARy ACTIvITy (THE 16TH CENTuRy- 

THE fIRST HALf Of THE 17TH CENTuRy)

The catechism Dětinské otázky (around 1501/02), arranged by luke, the bishop of the Czech 
Brethren, and its significantly reformulated and extended version  Spis tento Otázek trojiech (1523) 
played a fundamental role in the development of literature within this genre in the initial phase of 
the European reformation. On the Czech ground, the catechisms have undergone some corrections 
in time, which at first reflected the escalation of the influences of lutheranism in Jednota, and then, 
in the second half of the 16th century, the theological thought of the Reformed Church. For the 
purpose of children’s catechising, between the 16th and the 17th centuries, the so-called “extracts” 
(wyciągi) from the catechism are created- the Summy, which were printed in Czech, latin and also 
multilingual versions.

124 Katechysmus Náboženstwj prawého Křestanského. Pro Djtky Křestanské obogiho Pohlawi, 
Yazykem Czeským wyložené, Praha: Paulus Sessius (egz. NK, sygn. 54 G 217).

125 Egz. BKórn. (sygn. 1426; mf BN 3647) i HAB (sygn. 1244.5.Theol.8º). 
126 Akta synodów prowincjonalnych Jednoty Litewskiej 1626–1637, wstęp i oprac. M. liedke, 

P. Guzowski, Warszawa 2011, s. 54.
127 S. Tworek, Programy nauczania i prawa gimnazjum kalwińskiego w Kiejdanach z lat 1629 

i 1685, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, t. 15, 1970, s. 226–227.
128 Akta synodów różnowierczych w Polsce, t. 4, s. 277.
129 J. Dworzaczkowa, Szkoła w Lesznie do 1656 roku. Nauczyciele i programy, leszno 2003, 

s. 70.
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The translations of the Czech catechisms into Polish can be dated back to the middle of the 16th 
century: it can be evidenced by the declarations of the Brethren at the congress in Kozminek in 1555 
and the Cracow edition from 1568, known only from a later description. The problem of editing the 
catechism has not been satisfactorily settled- it is evidenced by further attempts in arranging it in 
the Polish language. They include the manuscript, made in Ostroróg in 1605, and the Toruń edition 
from 1618, which initiated a series of printed editions of the Czech Brethren catechism (Toruń 1638, 
Gdańsk 1644, Toruń 1646 i 1648). During the editorial works, the Czech original of the Summy was 
still being consulted, confronting it also with the 16th century editions of the “greater” catechism. In 
this regard, the Polish version varied significantly from the Czech, which, after a slightly extended 
edition from Bremen 1615, did not undergo almost any changes in the 17th century.

SPiS TeNTO OTáZek TrOjieCH łuKASZA Z PRAGI...





RES HISTORICA 36, 2013

Podlodowscy pieczętowali się herbem Janina. Według heraldyków swoje na-
zwisko zaczerpnęli od nazwy wsi Podlodów, leżącej niegdyś w województwie 
bełskim, lub od osady Podlodów w ziemi sandomierskiej, stanowiącej dziś część 
Obręcznej. Druga hipoteza wydaje się bardziej prawdopodobna, bowiem główny 
zrąb posiadłości Podlodowskich znajdował się w województwie sandomierskim, 
tu też odnajdujemy najwcześniejsze ślady istnienia owego rodu i jego działalności 
gospodarczej.

W XVI w. Podlodowscy byli jednym z bardziej znanych i wpływowych ro-
dów szlacheckich województwa sandomierskiego. Aktywni politycznie na sejmi-
ku opatowskim i sejmie koronnym, starannie wykształceni, zainteresowani kulturą 
i sztuką renesansu, wybijali się w widoczny sposób ponad typowych przedstawi-
cieli średnio zamożnej szlachty. Pisali o nich Łukasz Górnicki, Mikołaj Rej i Jan 
Kochanowski, a więc ludzie kształtujący obraz polskiego odrodzenia. O Podlo-
dowskich pisali także współcześni historycy, niektórzy zaś przedstawiciele owej 
rodziny doczekali się krótkich notek w Polskim słowniku biograficznym1, a nawet 
szerszych prac2. Ukazano pewne aspekty ich działalności politycznej, poza sprawą 
frymarku Stanisława lupy Podlodowskiego z połowy XVI w.3, nie zajmowano się 

1 Kasztelan radomski Jan (zm. 1497), stolnik sandomierski Stanisław lupa (zm. 1550), ka-
nonik krakowski Jerzy (zm. 1555), podkoniuszy królewski Jakub (1549–1583) i kasztelan kijow-
ski Mikołaj (zm. 1674), zob. Polski słownik biograficzny, t. XXVII, Wrocław–Warszawa–Kraków 
1968, s. 129–134.

2 D. Kupisz, Rody szlacheckie ziemi radomskiej, Radom 2009, s. 157–176; I. Kaniewska, 
Stanisław Lupa Podlodowski, działacz sejmowy pierwszej połowy XVI w., „Odrodzenie i Reforma-
cja w Polsce”, t. V, 1960, s. 187–192; A. świątkowska, Podlodowscy z Przytyka i ich działalność 
religijna w XVI wieku, „Radomskie Studia Humanistyczne”, t. I, 2013, s. 85–106.

3 D. Kupisz, Frymark Podlodowskich. Z dziejów walki o egzekucję dóbr, „Biuletyn Kwartalny 
Radomskiego Towarzystwa Naukowego”, t. XXXI, z. 1–4, 1996; idem, Działalność gospodarcza 
starostów radomskich w XVI–XVII wieku w świetle lustracji oraz inwentarzy, „Roczniki Dziejów 

Dariusz Kupisz
(Lublin)

Dobra ziemskie Podlodowskich herbu janina w powiecie 
radomskim i stężyckim w XVi i XVii wieku
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jednak szerzej ich działalnością gospodarczą. Tymczasem przedstawienie właśnie 
tej sfery działalności Podlodowskich, połączonej z ukazaniem ich stanu majątko-
wego na tle rodzin szlacheckich regionu, w którym żyli (tj. powiatu radomskiego 
i stężyckiego), jest bardzo istotne. Może stać się przyczynkiem do gruntowniej-
szych badań nad dziejami Podlodowskich, aspirujących w XVI i XVII w. do gro-
na lokalnej elity politycznej województwa sandomierskiego.

Pierwsze wzmianki o Podlodowskich wiążą się z założeniem w 1333 r. przez 
Piotra z Podlodowa miasteczka Przytyk. Stał się on w krótkim czasie centrum 
sporego klucza dóbr ziemskich Janinów nad Radomką. O jego znaczeniu dla Pod-
lodowskich świadczy fakt, że uznali go w końcu za swe gniazdo rodowe. O ile 
w XV w. pisali się czasem z Podlodowa, czasem z Przytyka, o tyle od XVI w. już 
wyłącznie z Przytyka4. 

Tradycję wiążącą założenie Przytyka z osobą Piotra z Podlodowa trudno 
potwierdzić źródłowo, wiadomo jednak, że Przytyk był miastem już w 1463 r., 
kiedy jego właścicielami byli bracia Jan i Jakub Podlodowscy, fundatorzy miej-
scowej parafii. Jan rozpoczął karierę od godności dworzanina króla Kazimierza 
Jagiellończyka, a zakończył, piastując urząd kasztelana radomskiego (pierwszy 
senator w rodzinie). Odgrywał znaczącą rolę w polskiej polityce oraz dyplomacji 
u schyłku panowania wspomnianego władcy. To właśnie on w roku 1488 wystarał 
się u Kazimierza Jagiellończyka o potwierdzenie lokacji nowego Przytyka, poło-
żonego obok dawnego miasteczka5. 

Według F. Kiryka lokacja nowego Przytyka musiała wynikać z zahamowania 
rozwoju pierwotnej osady, ale trzeba stwierdzić, że ta ostatnia nie przekształciła 
się w przedmieścia nowego ośrodka ani też nie zniknęła tak szybko, jak sądzono. 
Przez cały XVI w., a nawet w początkach XVII stulecia rozróżniano wyraźnie 
przedmieścia, Stary Przytyk i przyległe do niego Nowe Miasto (Nova Civitatae)6. 
W starym Przytyku wymieniano domy mieszczańskie, a w nowej osadzie zarów-
no domy, jak i zasiewane zbożem półłanki. Do połowy XVI w. wzmiankowano 
także o rolach obdarzonych wolnizną w Nowym Przytyku, świeżo przybyłych 
osadnikach oraz ogrodach i polach przygotowanych do „osadzenia”7. Nie nastąpi-
ło tu więc porzucenie starego ośrodka i przeniesienie miasta do nowo lokowanej 
osady, lecz powolne scalenie obydwu w jeden organizm miejski. 

Społecznych i Gospodarczych”, t. lXII, 2002, s. 189–206. Tutaj o działalności gospodarczej Grze-
gorza i Mikołaja Podlodowskich na obszarze starostwa radomskiego, co pomijamy w niniejszym 
artykule.

4 S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. XIV, Warszawa 1917, s. 144–146.
5 F. Kiryk, Urbanizacja Małopolski. Województwo sandomierskie XIII–XVI wiek, Kielce 1994, 

s. 108; Z. Guldon, Gospodarka i społeczeństwo, [w:] Dzieje regionu świętokrzyskiego od X do końca 
XVIII wieku, red. J. Wijaczka, Warszawa–Kielce 2004, s. 70.

6 W tym wypadku w aktach podziału dóbr między Podlodowskimi z 1601 r., Archiwum Pań-
stwowe w Radomiu, Zarząd Dóbr Państwowych (dalej: APR, ZDP), rkps 12, s. 51–53.

7 Działy dóbr między Podlodowskimi, APR, ZDP, rkps 13, s. 5 i n., 42 i n.
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Pozostaje jeszcze kwestia dochodów, jakie Przytyk przynosił jego właści-
cielom. Wnosząc z wysokości szosu  (w latach 1510–1540 wynosił on 4–6 grzy-
wien), był wówczas osadą niewielką, a więc typowym miasteczkiem szlachec-
kim, w którym znaczna część mieszczan żyła z uprawy roli8. W dokumentach 
z 1548 r. wymieniono 35 mieszczan – właścicieli nieruchomości, poddanych Ka-
tarzyny z Białaczowa (wdowy po Wawrzyńcu Podlodowskim), zaznaczając, iż 
jest dziedziczką trzeciej części Przytyka9. Można wysnuć stąd ostrożną hipotezę, 
że w połowie XVI w. w miasteczku mieszkało ok. 100 rodzin mieszczańskich. 
Podlodowscy byli też posesorami miejscowego wójtostwa10.

W początkach XVI w., poza zwykłym czynszem od parceli miejskich i ogro-
dów, właściciele miasteczka pobierali opłaty od piekarzy, szewców, prasołów 
i przekupniów, a w źródłach z połowy stulecia pojawiają się również krawcy11. 
Skądinąd wiadomo, że z Przytyka wywożono w XVI–XVII w. wyroby garncar-
skie12. 

Znaczącym uzupełnieniem dochodów dziedziców i mieszczan Przytyka był 
handel. Miasto leżało w miejscu przecięcia Radomki przez ważny trakt biegnący 
z lublina do Wielkopolski i dalej na zachód Europy. Od północy zaś prowadziła 
przez Przytyk droga z Mazowsza do ziemi krakowskiej, w tym także do pobliskie-
go Skrzynna, gdzie szlachta mazowiecka odbierała sól. W tym kontekście istot-
nego znaczenia nabierała kwestia zbudowania mostów na Radomce i uzyskania 
przywilejów na pobieranie opłat za przejazd przez nie.

Wiadomo, że już w XV w. dziedzice miasteczka pobierali mostowe, bowiem 
w 1463 r. rozstrzygnięto ich spór z mieszczanami radomskimi, zwalniając tych 
ostatnich z opłaty13. W 1628 r. mostowe w Przytyku podwyższono do 5 denarów. 
Z kolei 13 grudnia 1548 r. (w okresie sporu o małżeństwo Zygmunta Augusta 
z Radziwiłłówną) Podlodowscy wystarali się o potwierdzenie przywilejów na 
mostowe i podniesienie jego stawki do 6 denarów od wozu i wołu14. 

Według lustracji dróg z lat 1564–1565 pod Przytykiem na Radomce znajdo-
wał się staw zbudowany przez Podlodowskich w górnym biegu rzeki. Rozdzielał 
on jej wody „na troje z upustów, między któremi rozczochami miasteczko siadło, 
na których wodach budują mosty, jeden od pagórek latrów 8, drugi śród miastecz-

8 F. Kiryk, op. cit., s. 108.
9 Cesja części Przytyka przez Katarzynę Podlodowską na rzecz Jana Podlodowskiego z 1548 r., 

APR, ZDP, rkps 13, s. 45–47.
10 Dział dóbr między Piotrem i Andrzejem Podlodowskimi z 1570 r., ibid., s. 21–24.
11 Ibid., s. 5 i n., 42 i n.
12 Z. Guldon, l. Stępkowski, Iłżeckie wyroby garncarskie na rynku krakowskim w XVII wieku, 

„Rocznik świętokrzyski”, t. VIII, 1980, s. 13.
13 Dokumenty miasta Radomia, cz. 2: Dokumenty z lat 1444–1611, oprac. B. Wyrozumska, 

„Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego”, t. XXI, z. 2, 1984, s. 28.
14 Matricularum Regni Poloniae Summaria, cz. V, vol. 1, wyd. T. Wierzbowski, Warszawa 

1912, nr 159.
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ka latrów 5, a trzeci wyjeżdżając z miasta przez całą rzekę, od jałowech upustów 
jest wespołek z gacią latrów 55, ale snać, że mijają łąkami”. Arendarz mostowego, 
mieszczanin z Przytyka Jan Młodziński, zeznał, że „dawa arendą marcarum 24 i 2 
funty pieprzu, ale bierze mostowe i od furmanów Mazurów, którzy podle mia-
steczka jeżdżą po sól do Skrzynna, chocia nie bywają na mościech”15.

Z cytowanego powyżej źródła wynika, że Podlodowscy znakomicie wyko-
rzystali bieg Radomki, która do dziś meandruje pod Przytykiem w taki sposób, że 
konieczny jest przejazd przez dwa mosty, aby podróżować ze wschodu na zachód. 
Dawni właściciele miasta zbudowali dodatkowo staw i rozdzielili wody rzeki tak, 
by konieczny stał się przejazd przez trzy mosty, co miało utrudniać podróżnym 
omijanie przepraw i płacenie mostowego. Istnienie trzech mostów (jeden z nich 
zwano „Wielkim”) jest potwierdzone źródłowo od 1502 r. Mostowe musiało 
przynosić Podlodowskim znaczne dochody, skoro było wśród nich przedmiotem 
działów rodzinnych i dziedziczenia, cenionym niemal na równi z dobrami ziem-
skimi (np. w 1502 r. stanowiło główne, dożywotnie uposażenie Urszuli z Chle-
wisk, wdowy po kasztelanie radomskim, w roku 1548 Katarzyna Podlodowska 
posiadała jedną trzecią mostowego na mocy zapisu męża)16. 

Dzięki dogodnemu położeniu Przytyk stał się w XVI w. miasteczkiem przy-
noszącym znaczne dochody z myta i centrum gospodarczym, ułatwiającym zbyt 
towarów z okolicznych wsi, należących do Podlodowskich. Na mocy wspomnia-
nego potwierdzenia przywileju z 1488 r. wiadomo, iż organizowano w nim targi 
tygodniowe (w poniedziałki) oraz dwa jarmarki: na św. Wita i św. Mikołaja17. Nic 
też dziwnego, że stał się wraz z dobrami ziemskimi przedmiotem licznych dzia-
łów rodzinnych, w tym pierwszego, znaczącego, jakiego dokonali w początkach 
XVI w. synowie kasztelana radomskiego Jana.

Na mocy aktu podziału dóbr, sporządzonego w grodzie radomskim w 1502 r., 
Przytykiem i okolicznymi włościami podzieliło się sześciu braci Podlodowskich. 
Najstarszy Jan, wówczas już kanonik krakowski i pleban błotnicki, otrzymał wraz 
z bratem Hieronimem Suków, Wolę Sukowską, dwór Ostrów z przylegającym 
doń łanem roli i folwarkiem, dwa stawy i młyn przy tymże Ostrowie oraz lasy 
ciągnące się od Rudnika do Kaszowskiego Gulinka. Przypadła im również po-
łowa Starego Przytyka, począwszy od „Wielkiego” mostu i pół Nowego Miasta. 
W tym ostatnim po śmierci matki mieli otrzymać jeszcze Borowy Młyn zatrzy-
many przez nią jako dożywotnie uposażenie po kasztelanie radomskim. Kolejni 
bracia: Paweł i Zbigniew, odziedziczyli Studzienice, Słowików, lasy w pobliżu 
Zakrzewa i Oblasu oraz drugą połowę Starego i Nowego Przytyka z kolejnym 

15 Źródła do dziejów Radomia w XVI–XVIII wieku, wyd. Z. Guldon, [w:] Radom i region ra-
domski w dobie szlacheckiej Rzeczypospolitej, t. I, red. Z. Guldon, S. Zieliński, Radom 1995, s. 188.

16 Dział dóbr między Katarzyną a Janem Podlodowskimi z 1548 r., APR, ZDP, rkps 13, s. 45–
47.

17 F. Kiryk, op. cit., s. 109.

DARIuSZ KuPISZ



149

młynem. Po śmierci matki mieli przejąć należne jej opłaty targowe i mostowe. 
Natomiast Mikołaj i Feliks otrzymali Zakrzew, Wolę Zakrzewską, Oblas, a do 
tego nowy młyn i staw na Radomce, który mogli powiększyć bez przeszkód ze 
strony pozostałych członków rodziny18.

W toku dalszych podziałów, spowodowanych m.in. śmiercią matki i braci, 
zasadniczy zrąb majątków przejęli czterej potomkowie kasztelana radomskiego. 
W 1508 r. Zbigniew posiadał część Przytyka, Woli Zakrzewskiej, całe Studzieni-
ce i Oblas, Hieronim płacił wówczas pobór z drugiej połowy Przytyka, Sukowa 
i Woli Sukowskiej, Feliks dziedziczył Zakrzew i Wolę Zakrzewską, a Paweł Stu-
dzienice, Potkannę i Ostrołękę19. Z kolei w roku 1513 dobra po zmarłym Feliksie 
przejęli bracia Paweł i Zbigniew, dokonując między sobą kolejnych działów i wy-
miany łanów20. Synowie kasztelana radomskiego zrzekli się natomiast dóbr ziem-
skich przejętych w zastaw przez ich ojca od ślizów, tj. Policznej, Rudy i Gródka. 
W zamian za zwrot pożyczki oraz należną rekompensatę oddali owe wioski daw-
nym dziedzicom, kończąc w ten sposób dziesięcioletni proces sądowy21.

Działy majątkowe, dokonywane między coraz liczniej rozrodzonymi Pod-
lodowskimi, musiały w następnych pokoleniach osłabić nieco ich pozycję22. 
Niemniej jednak można ich zaliczyć w XVI w. do grona średnio zamożnej, a w 
pewnych okresach nawet bogatej szlachty powiatu radomskiego, na równi z Chle-
wickimi czy też Gniewoszami23. Ich status majątkowy potwierdza m.in. działal-
ność urbanizacyjna, jaką prowadzili przez całe XVI stulecie. Wiadomo, że Hie-
ronim Podlodowski odziedziczył część Przytyka oraz dwór zwany Ostrów. Była 
to budowla w całości lub częściowo murowana, położona na wzgórzu otoczonym 
suchą fosą w miejscowości zwanej dziś Zameczek. Najprawdopodobniej określe-
nie „zamek przytycki”, spotykane jeszcze w aktach majątkowych Podlodowskich 
z XVII w., odnosi się właśnie do niej24. Drugi z murowanych dworów posiada-
li Podlodowscy w Zakrzewie. Być może to jego pozostałości, widoczne jeszcze 
w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia, zwano „kaplicą ariańską”. Trzeci 
z dworów wznieśli Podlodowscy (prawdopodobnie Walenty) w latach trzydzie-

18 Podział dóbr między synami kasztelana Jana Podlodowskiego z 1502 r., APR, ZDP, rkps 
13, k. 4–6.

19 Rejestr poborowy województwa sandomierskiego z 1508 r., [w:] Polska XVI wieku pod 
względem geograficzno-statystycznym, wyd. A. Pawiński, Źródła dziejowe, t. XV, Warszawa 1886, 
s. 467, 474, 477.

20 Podział dóbr między Podlodowskimi z 1513 r., APR, ZDP, rkps 13, k. 41–43.
21 K. Myśliński, Od Sycyny do Czarnolasu. Rodzinne strony Kochanowskich w średniowieczu, 

„Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego”, t. XX, 1983, z. 1–2, s. 31.
22 W 1533 r. Walenty, Mikołaj, Hieronim i Wojciech współdziedziczyli Suków i Wolę Sukow-

ską, ZDP, rkps 12, s. 61–63.
23 I. Stefańska, W. Urban, Powiat radomski w XVI wieku, „Biuletyn Kwartalny Radomskiego 

Towarzystwa Naukowego”, t. XX, 1983, z. 1–2, s. 51.
24 Konkretnie z roku 1601, APR, ZDP, rkps 12, s. 10.

DOBRA ZIEMSKIE PODLODOWSKICH HERBu JANINA...



150

stych XVI w. w Żukowie. Do dziś zachowały się niewielkie pozostałości monu-
mentalnego renesansowego dworu, zbudowanego na planie prostokąta, a otoczo-
nego fosą napełnianą wodą. W narożach znajdowały się cztery wysunięte, okrągłe 
baszty, co nadawało budowli charakter wieży obronnej lub małego zamku, zwa-
nego z francuska palais-donjon. Taka forma architektoniczna była rzadkością na 
ziemiach polskich i z pewnością musiała wywoływać zdumienie wśród okolicznej 
szlachty oraz podróżnych. świadczyła o potędze i znaczeniu rodu, bowiem kosz-
ty inwestycji przewyższały blisko dziesięciokrotnie wzniesienie powszechnego 
wówczas, drewnianego dworu25. 

Warto przy okazji wspomnieć o ostatnim z murowanych dworów Podlo-
dowskich, jaki znajdował się u schyłku XVI w. w podradomskich Wośnikach. 
Jego pozostałości w postaci przyziemia i piwnic zachowały się w bryle tamtej-
szego klasycystycznego dworu. Działalność budowlana, prowadzona z takim roz-
machem, zasługuje na podziw i uwagę. Jeśli nie liczyć magnackich inwestycji 
w Szydłowcu i Janowcu, to okaże się, że obok zamku w Chlewiskach, dwory Pod-
lodowskich były w XVI i początkach XVII w. jedynymi siedzibami szlacheckimi  
ziemi radomskiej wzniesionymi z cegły. Koszty murowanej inwestycji przewyż-
szały prawie dziesięciokrotnie wzniesienie powszechnego wówczas, drewniane-
go dworu. Siedziby Podlodowskich podnosiły bez wątpienia prestiż rodu, którego 
członkowie pretendowali do roli przywódców szlachty województwa sandomier-
skiego26.

Żaden z sześciu synów kasztelana radomskiego Jana Podlodowskiego nie 
osiągnął jednak godności senatorskiej. Najstarszy, Jan, został sekretarzem kró-
lewskim oraz kanonikiem gnieźnieńskim, a średni, Zbigniew, pisarzem ziemskim 
sandomierskim. Również kolejni przedstawiciele tej rodziny osiągali w XVI w. 
jedynie urzędy i godności ziemskie, uzupełniane czasami starostwami, niemniej 
byli aktywnymi uczestnikami życia sejmikowego. W połowie XVI stulecia z dzia-
łalności parlamentarnej zasłynął Stanisław lupa Podlodowski, syn Pawła, dzie-
dzic części Przytyka i innych dóbr w powiecie radomskim, brat Walentego, funda-
tora murowanego dworu w Żukowie. To właśnie jego Łukasz Górnicki wprowa-
dził na karty swego Dworzanina, przedstawiając jako człowieka wykształconego, 
znawcę prawa i rzecznika dawnych ideałów życia szlachty27.

Stanisław lupa Podlodowski był średnio zamożnym szlachcicem. Oprócz 
części miasteczka Przytyk dziedziczył Zakrzew, a jako wiano żony Elżbiety Biej-

25 Z. lechowicz, Dwór Podlodowskich w Żukowie – nieznany palais-donjon, „Biuletyn Kwar-
talny Radomskiego Towarzystwa Naukowego”, t. XVIII, 1981, z. 1, s. 61–63; A. Nierychlewska, 
Budownictwo obronne powiatu radomskiego w okresie od XIII do XVIII wieku, Radom 2002, 
s. 236–247.

26 D. Kupisz, Rody szlacheckie..., s. 160.
27 I. Kaniewska, op. cit., s. 53.
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kowskiej otrzymał miasteczko Białobrzegi i Górę nad Pilicą28. Dzierżawił też kró-
lewskie Brzezinki, przypisane do uposażenia urzędu stolnika sandomierskiego, 
którym został w 1547 r. Nieco wcześniej wykupił wójtostwo radomskie. Uzyskał 
w ten sposób intratne źródło dochodów w postaci jednego z podradomskich fol-
warków, młyna, łaźni i placu wójtowskiego w mieście oraz szóstej części docho-
dów z trzech wsi należących do Radomia: Dzierzkowa, Gołębiowa i Woli Gołę-
biowskiej. Trzy lata później wystarał się o przywilej królewski nadający mu na 
własność wsie Dzierzków, Gołębiów i Wolę Gołębiowską, jako rzekomo sprzeda-
ne w całości wraz z urzędem wójtowskim w czasach Kazimierza Wielkiego. Nie 
wiadomo, czy skorzystał z jakiejś protekcji, czy po prostu z zamieszania w kan-
celarii królewskiej, wynikającego z objęcia tronu przez nowego monarchę. Bar-
dziej prawdopodobna jest ta druga hipoteza, o czym świadczy hojne wystawia-
nie przywilejów w pierwszych miesiącach panowania Zygmunta Augusta (nawet 
o sprzecznej treści). Była to zwykła w tamtych czasach praktyka pozyskiwania 
zwolenników przez nowego władcę, a Podlodowski był przecież dość znanym 
przywódcą szlachty sandomierskiej, marszałkiem ostatniego sejmu za życia sta-
rego króla.

Cała sprawa okazała się jednak zbyt jaskrawym nadużyciem, uderzającym 
dotkliwie w interesy mieszczan radomskich. Wielu z nich miało we wspomnia-
nych wsiach miejskich swe grunty, inni czerpali stamtąd dochody z racji dzierżaw. 
Burmistrz i rajcy pojechali na sejm piotrkowski 1549 r., gdzie uzyskali potwier-
dzenie przynależności Dzierzkowa, Gołębiowa i Woli Gołębiowskiej do Rado-
mia. Jednocześnie lupa Podlodowski i Zygmunt August dokonali w Piotrkowie 
wymiany dóbr ziemskich. Dziedzic Przytyka zrzekł się na rzecz monarchy wój-
tostwa radomskiego oraz Dzierzkowa, Gołębiowa i Woli Gołębiowskiej, otrzy-
mując w zamian cztery wioski starostwa radomskiego: Blizocin, Wolę Blizocką, 
Mleczków i Mazowszany. Frymarki, czyli zamiany wiosek prywatnych z królew-
skimi, były zgodne z prawem, o ile wartość wymienianych dóbr była zbliżona, 
co miało chronić skarb państwa przed stratami. Z pozoru zamiana dóbr dokonana 
w Piotrkowie spełniała ten warunek, tyle tylko, że Podlodowski do przekazanego 
Jagiellonowi wójtostwa radomskiego dołożył nie swoje dobra, lecz trzy wioski 

28 Warto przy okazji sprostować nieścisłości, które pojawiły się w monografii Białobrzegów, 
jeśli chodzi o właścicieli miasteczka, Z. Guldon, J. Muszyńska, Lokacja i dzieje miasta w dobie 
szlacheckiej Rzeczypospolitej (1540–1795), [w:] Białobrzegi. Studia i szkice z dziejów miasta, red. 
R. Renz, Radom 1999, s. 26–27. Anna, wdowa po Janie z Biejkowa vel Falęcic, przekazała je jako 
wiano córek. Elżbieta wyszła za Stanisława lupę Podlodowskiego, nie Jana Podlodowskiego, jak 
przyjęto za A. Bonieckim. Te bowiem miejscowości oddała Elżbieta za jego zgodą w zastaw swej 
siostrze Annie Nowodworskiej. Po śmierci lupy Białobrzegi i Górę przejął jego syn Grzegorz, póź-
niejszy starosta radomski (obaj, ojciec i syn, pominięci w monografii), po czym jego dwaj synowie, 
Stanisław i Zbigniew, a na mocy podziału między nimi, dokonanego w 1586 r., ten ostatni. Wreszcie 
około 1606 r. dobra te zostały sprzedane Baglewskim, APR, ZDP, rkps 13, s. 33–40.
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królewskie należące do miasta Radomia. Innymi słowy, otrzymał wspaniały pre-
zent w postaci czterech wsi starostwa radomskiego, a było aż nadto widoczne, 
że jest to zapłata za milczenie w sprawie małżeństwa króla z Barbarą Radziwił-
łówną, przeciw któremu protestował w swych wystąpieniach wobec senatu i izby 
poselskiej. 

Przejęcie czterech wsi starostwa radomskiego tak rażąco naruszało prawo, iż 
wywołało sprzeciw znacznej części szlachty. Po śmierci stolnika sandomierskiego 
(1550) sprawą frymarku Podlodowskich zajął się sejm obradujący w Piotrkowie 
w 1555 r. i uznał go za nielegalny. Niestety, Zygmunt August odrzucił wówczas 
żądania obozu reformatorskiego i sprawa pozostała w zawieszeniu. Wydawało 
się, iż w latach sześćdziesiątych ruszy wreszcie z martwego punktu, bowiem roz-
poczęto wtedy realizację reform obozu egzekucyjnego. Zimą 1564 r. do Radomia 
przybyła komisja królewska, mająca zlustrować dobra starostwa radomskiego. 
Na zamek stawili się wówczas rajcy Radomia i Jan Podlodowski, reprezentują-
cy wszystkich synów lupy. Radomianie po raz kolejny potwierdzili słuszność 
swych przywilejów dotyczących Dzierzkowa, Gołębiowa i Woli Gołębiowskiej, 
a także udowodnili, że zagarnięcie czterech wiosek starostwa radomskiego przez 
Podlodowskich było rażącym naruszeniem prawa. Oskarżony miał na swą obronę 
jedynie przywilej dotyczący zamiany dóbr, dokonanej przez jego ojca z królem 
w Piotrkowie. Komisarze uznali frymark za nielegalny i zdecydowali, że Podlo-
dowscy mają zwrócić na rzecz starostwa radomskiego wioski otrzymane przez 
lupę, a w zamian odzyskają wójtostwo radomskie.

Ówczesny starosta radomski, Jan lutomirski, próbował wyegzekwować 
orzeczenie komisji i odebrać zagarnięte przez Podlodowskich wioski, ale spotkał 
się z wyraźną niechęcią ze strony Zygmunta Augusta. Synowie lupy byli dwo-
rzanami królewskimi, a poza tym monarcha nie chciał powracać do spraw związa-
nych z Radziwiłłówną. Rozpoczęły się przewlekłe spory sądowe, a w ich trakcie 
lupicze odpierali wszystkie ataki lutomirskiego. Na szczęście dla nich lutomir-
ski wkrótce zmarł, a nowym starostą radomskim został Grzegorz Podlodowski, 
jeden z synów stolnika sandomierskiego! Był to bardzo ważny i znamienny gest 
monarchy. Podlodowscy stali się wówczas tak butni, że nie uznali uchwały sejmu 
lubelskiego z 1569 r. unieważniającego zamianę dóbr dokonaną przez ich ojca na 
szkodę skarbu państwa. Kiedy w tym samym roku do Radomia przybyli kolejni 
lustratorzy królewscy, pan starosta zebrał braci oraz czeladź i nie wpuścił ich do 
czterech spornych wsi!

Również Stefan Batory nie kwapił się, by naruszyć stan posiadania Podlo-
dowskich, służących na jego dworze i w armii koronnej podczas wojen moskiew-
skich. Dopiero śmierć starosty radomskiego Grzegorza zaniepokoiła ich na tyle, 
że w 1579 r. dołożyli królowi do dawnego frymarku pewne grunty (lasy) i sami 
poprosili o komisję rozjemczą. Ta ostatnia została starannie dobrana, po czym  
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w maju 1580 r. orzekła na zamku radomskim na korzyść Podlodowskich. Mimo 
że w 1564 r. lustratorzy oszacowali dochody z czterech wsi starostwa radom-
skiego przekazanych Podlodowskim na 414 grzywien, a wójtostwa radomskiego 
z trzema wioskami miejskimi na 112 grzywien, nie wzięto tego pod uwagę. Na 
podstawie jakichś dziwnych danych rozjemcy uznali, że łączne dochody z wójto-
stwa radomskiego oraz trzech wsi miejskich przynoszą 1805 zł rocznego dochodu, 
a dobra starostwa radomskiego w posiadaniu Podlodowskich zaledwie 1494 zł. 
Wyliczenie było kuriozalne, odwracające proporcje sprzed 16 lat, poza tym wli-
czające całe dochody z trzech wsi miasta Radomia. Wyrok zatwierdził jednak 
Stefan Batory, a później także jego następca, choć mieszczanie radomscy wyka-
zywali owo nadużycie jeszcze podczas lustracji dóbr królewskich w latach 1616  
i 162929.

Dzięki frymarkowi Podlodowscy wzbogacili się o cztery dobrze zagospoda-
rowane wioski. W Mazowszanach znajdował się folwark, a ponadto 16 półłanków 
kmiecych, w Mleczkowie 10 łanów, w położonym na prawym brzegu Wisły Bli-
zocinie uprawiano 22 półłanki kmiece, w Woli Blizockiej 17 półłanków, co daje 
łącznie 37,5 łanu, nie licząc ról zagrodniczych i karczmarzy na roli. 

W przeciągu kilkunastu lat lupa Podlodowski i jego synowie podjęli wiele 
działań zmierzających do zwiększenia dochodowości pozyskanych dóbr. Skupili 
się przede wszystkim na akcji osadniczej i rozwoju folwarków na obszarach poło-
żonych nad Wieprzem. Znajdowały się tam znaczne pustki i nieuprawiane nigdy 
grunty, ciągnące się wzdłuż rzeczek Recica i Sunia. lupa Podlodowski zdążył 
jeszcze założyć na nich nową wieś, nazywając ją na cześć rodziny Podlodowem. 
Wkrótce po frymarku osadził „na surowym korzeniu” 15 kmieci, przydzielając 
każdemu pół łanu roli i 12 lat wolnizny. Czynsz, jaki mieli później płacić, był 
jednak znacznie większy niż w innych zafrymarczonych dobrach, bo wynosił 1 zł 
z półłanka, podczas gdy w Blizocinie 20 gr, a w Woli Blizockiej 10 gr. Udało mu 
się również osadzić karczmarza na roli i zagrodnika, a przede wszystkim założyć 
przy Podlodowie folwark. W celu pozyskania gotowych gruntów pod nową in-
westycję gospodarczą lupa Podlodowski wykupił za 10 grzywien ziemię i place 
od jednego z kmieci, który „siedział... nad rzeką Sunią”. Kolejne role pozyskał 
od 6 nowych osadników, którzy „rozkopali lasy na rolą”, a zapłacił każdemu po 
5 grzywien, przenosząc ich na inne grunty. Areał pól folwarcznych powiększano 
zresztą jeszcze kilkanaście lat po śmierci lupy, a i pola nie były do końca rozdzie-
lone. lustratorzy spisujący w 1564 r. dobra królewskie oszacowali, iż folwark ten 
przynosił 263 grzywny rocznego dochodu, tj. 2 i pół raza więcej niż gotowy fol-
wark, który lupa Podlodowski otrzymał wraz z Mazowszanami (109 grzywien). 
Z innych inwestycji, zapoczątkowanych przez stolnika sandomierskiego nad Wie-

29 Dekret komisarski z 1580 r., APR, ZDP, rkps 597, k. 67–80; lustracja województwa sando-
mierskiego z 1629 r., AGAD, MK XVIII, rkps 33a, k. 286; Szerzej: D. Kupisz, Frymark..., s. 82–95. 
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przem, a kontynuowanych przez jego synów, warto wspomnieć budowę dworu, 
budynków gospodarczych, nowego młyna i stawu na folwarku w Podlodowie. 

Podlodowscy powiększyli również folwark w Mazowszanach, przyłączając 
do niego nieuprawiany półłanek kmiecy, naprawili tu stary staw i zbudowali dru-
gi. Nową inwestycją był też staw w Mleczkowie. Przy tej ostatniej wsi znajdo-
wały się grunty porośnięte młodym lasem i krzewami o nieuregulowanych ściśle 
granicach. W znacznej części przylegały one do Zakrzewa Podlodowskich, toteż 
zaczęto „kopać” tam nowe pola, włączając je do folwarku zakrzewskiego. Na 
tymże folwarku kazano odrabiać pańszczyznę chłopom z Mazowszan, świadczo-
ną niegdyś na rzecz królewskiego folwarku na Wacynie30. 

Z przytoczonych powyżej działań gospodarczych samego lupy i jego synów 
widać wyraźnie, że Podlodowscy dążyli przede wszystkim do rozwoju folwar-
ków, zakładając nowy w Podlodowie i powiększając istniejący już w Mazowsza-
nach oraz Zakrzewie, co było zresztą zgodne z ówczesnym trendem gospodar-
czym. Inni Podlodowscy starali się wówczas prowadzić akcję osadniczą w okoli-
cach Oblasu31, a najprawdopodobniej jeszcze w XVI w. założyli również folwark 
w Blizocinie32. Stan majątkowy wszystkich przedstawicieli owej rodziny w dru-
giej połowie XVI stulecia przedstawia tabela 1.

Z zamieszczonego w tabeli zestawienia wynika, że największą ilością łanów 
kmiecych mógł się poszczycić Wojciech (35), w jego dobrach dziedzicznych 
można również dostrzec największy wzrost ich areału między 1569 a 1576 r. Spo-
śród synów lupy Podlodowskiego Jan był początkowo właścicielem Mleczkowa, 
Mazowszan i Wośnik, gdzie uprawiano łącznie ok. 14 łanów. W 1576 r. nie posia-
dał już tej ostatniej wsi, ale wykupił Zakrzew od Wojciecha i posiadał łącznie 28 
łanów kmiecych. Jakub gospodarował w 3 wsiach, w których uprawiano 25 łanów 
kmiecych, a Grzegorz posiadał część Przytyka, nadto miał 25 łanów w dobrach 
leżących na obszarze powiatu stężyckiego oraz Białobrzegi i Górę na Mazowszu. 
Majątkiem średniej wielkości mógł się poszczycić również Jerzy. W jego dobrach 
uprawiano w 1569 r. 16 łanów, a siedem lat później 19,5, w tym 3,5 w założonej 
przez niego lub jego ojca Woli Żukowskiej. Ostrów (Zameczek) był wówczas 
pomijany w rejestrach poborowych, bowiem znajdował się w nim jedynie dwór 
i folwark, zwolniony, jak wiadomo, z tego typu podatków33.  

30 Lustracja województwa sandomierskiego 1564–1565, wyd. W. Ochmański, Wrocław 1963, 
s. 179–184.

31 W dziele dóbr z 1563 r. mowa jest o niewykopanych chrustach pod Oblasem, APR, ZDP, 
rkps 13, s. 31.

32 Protestacja Teresy Rusieckiej przeciwko Podlodowskim z 1653 r., Archiwum Państwowe 
w lublinie, Księgi Grodzkie lubelskie (dalej: APl, KGl), Relacje 81, k. 1173v.

33 W 1563 r. odziedziczyli go bracia Mikołaj i Wojciech Podlodowscy, synowie Hieronima, 
APR, ZDP, rkps 13, s. 29.
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Tab. 1. Dobra dziedziczne Podlodowskich w powiecie radomskim i stężyckim według reje-
strów poborowych z 1569 i 1576 r.

Rok 1569 1576

Parafia wieś właściciel łany z k właściciel łany z k

Star. Radom Mazowszany Jan 6,75 – 2 Jan 6,75 4 –

Cerekiew Mleczków Jan 10 – 3 Jan 10 3 –

Wośniki Jan 3 3 – – – – –

Zakrzew Zakrzew Wojciech 11 4 – Jan 12,5 4 –

Wola Zakrzewska Wojciech 4 4 – Wojciech 4 4 –

Oblas Andrzej 6 – – Piotr 6 – –

Jankowice Suków Wojciech 9 – 2 Wojciech 11 2 2

Wola Sukowska Wojciech 11 – – Wojciech 11 – –

Wrzeszczów Mokrzec – cz. Piotr 3,5 – 1 – – – –

Skrzyńsko Studzienice Jakub 3,5 – 1 Zbigniew 3,5 1 1

Piotr 3 – 2 Piotr 3,5 1 –

Skrzynno Żuków Jerzy 9 5 – Jerzy 8 5 –

Wola Żukowska Jerzy 3,5 4 rzem. Jerzy 3,5 – –

Skaryszew Bogusławice – - – – Piotr 4 – –

Wieniawa Ryków Jerzy 7 2 – Jerzy 7 2 –

Plec Jan 3,5 – – – – – –

Brudniów Jan 2 – – – – – –

Wrzos Żerdź – – – – Piotr 1,5 – –

Łysoboki Blizocin Grzegorz 11 2 – Jakub 10,5 3 –

Wola Blizocka Grzegorz 7,5 1 1 Jakub 7

Podlodów Grzegorz 7,5 1 – Jakub 7,5 1 –

Przytyk Przytyk–miasto Grzegorz i inni Grzegorz i inni

Razem 7 (8?) 121,75 22 12 6 (7?) 117,25 30 3

1 miasto, 17 wsi, 1 część wsi* 1 miasto, 16 wsi*

* Łącznie z Przytykiem doliczono tu nieujęty w rejestrach Ostrów. 
Oznaczenia: z – zagrodnicy; k – komornicy.
źródła: Rejestr poborowy województwa sandomierskiego, powiat radomski i stężycki 

z 1569 r., w: Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, wyd. A. Pawiński, Źró-
dła dziejowe, t. XIV, Warszawa 1886, s. 296–343; Rejestr poborowy powiatu radomskiego i stężyc-
kiego z 1576 r., Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Skarbu Koronnego I 
[dalej AGAD, ASK], rkps 8, k. 459–528; rkps 9, k. 199–225. 
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Ponadto w 1576 r. Piotr Podlodowski dzierżawił część Gaczkowic w parafii 
Jankowice (1 łan i 3 zagrodników z rolami), nie wystąpił on równocześnie przy 
części wsi Mokrzec, stąd wynika, że w 1569 r. był najprawdopodobniej jej dzier-
żawcą. Nie wiadomo, z jakiej przyczyny nie spisano dóbr Borzywoja Podlodow-
skiego, który w 1576 r. spisał rejestr poborowy powiatu stężyckiego34.

Większość zagrodników odnotowanych przy dobrach Podlodowskich nie po-
siadała ról, z wyjątkiem tych z Rykowa i Żukowa, gdzie płacono również czopo-
we. W rejestrze z 1576 r. wymieniono należące do Podlodowskich młyny w Woli 
Zakrzewskiej, Sułkowie, Woli Sułkowskiej, Rykowie i Przytyku, karczmy szyn-
kowe w Woli Sułkowskiej, Rykowie, Żukowie i jednego ubogiego karczmarza 
w Mazowszanach. Nie wymieniono jednak czterech młynów pracujących w Przy-
tyku i Ostrowie (Borowiec i Nowy Młyn w przypadku pierwszej z miejscowości 
oraz Dolnik i Dolny, określony w 1563 r. mianem nowego w przypadku drugiej). 
Całości obrazu gospodarczego dóbr Podlodowskich dopełniają liczne stawy ryb-
ne, budowane przy groblach wzdłuż Radomki i jej dopływów35. 

Porównanie areału gruntów Podlodowskich z 1569 i 1576 r., aczkolwiek nie-
odlegle czasowo, pozwala stwierdzić, że w drugiej połowie XVI w. starali się 
oni kontynuować akcję osadniczą. Udawało się im czasem pozyskać nowych 
kmieci, ale największy wzrost liczebny odnotowano wśród zagrodników. Jak już 
wspomniano, powiększali też Podlodowscy folwarki i w drugiej połowie XVI w. 
posiadali je w: Ostrowie, Przytyku, Zakrzewie, Mazowszanach, Podlodowie i Bli-
zocinie (prawdopodobnie także w Żukowie). Znaczna część uprawianego w nich 
zboża była magazynowana w spichlerzach, jakie Podlodowscy posiadali m.in. 
w Kozienicach36, i przeznaczana na eksport. W rejestrach komory celnej we Wło-
cławku odnotowano eksportowane przez nich do Gdańska zboże z folwarków po-
łożonych w powiecie radomskim. W pierwszej wzmiance z 1537 r. wymieniono 
19 łasztów przewiezionych z dóbr Hieronima, Stanisław lupa wywiózł w 1546 r. 
20 łasztów, natomiast jego synowie sprzedawali w latach 1561–1575 po 12–18 
łasztów każdy. Zdarzało się, że Jan i Jakub, posiadający folwarki nad Radomką, 
przewozili je wspólnie, ale ładunki nie przekraczały wówczas 22 łasztów. Podob-
ne ilości zboża (13–14 łasztów) byli wówczas w stanie przewieźć do Gdańska 
inni przedstawiciele rodziny Podlodowskich37, a można je usytuować na średnim 
poziomie tego, co spławiali pozostali ziemianie powiatu radomskiego. 

Stan posiadania Podlodowskich zmienił się w początkach XVII w. W la-
tach 1601–1603 synowie wspomnianego wyżej Piotra posiadali Jabłonnę (poza 
częścią Starego i Nowego Przytyka, Studzienicami i Żerdzią). Nowymi wsia-

34 Rejestr poborowy powiatu stężyckiego z 1576 r., AGAD, ASK I, rkps 9, k. 199.
35 Dział dóbr z 1563, APR, ZDP, rkps 13, s. 29–31.
36 Dział dóbr między Podlodowskimi z 1658 r., APR, ZDP, rkps 12, s. 34.
37 Regestra thelonei aquatici wladislaviensis saeculi XVI, wyd. S. Kutrzeba i F. Duda, Kraków 

1915, s. 12, 24, 31, 182, 212, 290, 301–302, 325.
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mi w rękach rodu były też Golędzin, Kotarwice, Trablice, Kowala, Gembarzów 
i część Gulinka, dziedziczone z innymi dobrami przez synów Jana Podlodow-
skiego. Najstarszy, Grzegorz, posiadał Zakrzew, Mleczków, Golędzin i Wolę 
Zakrzewską. Otrzymał również „młyn Borowiec z niwkami i łąkami na grun-
cie przytyckim, z zagrodnikami, którzy są przy nim osadzeni i wszystkie po 
tej stronie Radomki i Bełkownicy, w tym tamy i stawy na rzeczkach, których 
było wiele, także część Gulinka i wieś Gembarzów koło Mazowszan. Krzysz-
tofowi, drugiemu bratu, wszystkie części w Przytyku z wsiami Ostrów, Sułków  
i Wola Sułkowska aż do rzeki, z młynami etc. Jakubowi wieś Mazowszany, Kotar-
wice, Trablice, Kowala, Podlodów, Blizocin i Wola Blizocka w powiecie stężyc-
kim”38. Byli to bez wątpienia najbogatsi przedstawiciele rodziny Podlodowskich 
w początkach stulecia39. Druga gałąź Podlodowskich, której przedstawicielem był 
wojski radomski Stanisław, a w 1629 r. jego spadkobiercy Andrzej i Bernard, po-
siadała pewne dobra w powiecie sandomierskim (Kaczyce, Grocholice, Obręczna 
i Podlodów)40.

Z racji znacznego zainteresowania historyków rodziną Kochanowskich 
znane są liczne transakcje, jakie zawierali z nimi Podlodowscy, skoligaceni od 
czasu ślubu Doroty Podlodowskiej z Janem Kochanowskim z Czarnolasu. Do 
początków XVII w. nie skutkowały one przepływem dóbr ziemskich, nie wy-
kraczając poza zwykłe transakcje zastawów i udzielanych sobie wzajemnie po-
życzek41. Za sprawą mariaży sytuacja zmieniła się w kolejnych dekadach XVII  
stulecia. 

Do pierwszego, znaczącego uszczuplenia posiadłości Podlodowskich doszło 
przed 1627 r. za sprawą małżeństwa Anny, córki wspomnianego wyżej Grzego-
rza, z Mikołajem Kochanowskim z Sycyny. Wniosła mu ona w posagu Zakrzew 
i Wolę Zakrzewską42. Kilkanaście lat później Kochanowscy przejęli tą samą drogą 
kolejne dobra Podlodowskich. Rejestr wyprawy łanowej powiatu radomskiego 
z 1653 r. świadczy o tym, że w połowie tegoż stulecia największe majątki spośród 
Podlodowskich zgromadzili w powiecie radomskim Andrzej i Jakub43. Natomiast 

38 Działy dóbr z lat 1601–1603, APR, ZDP, rkps 12, s. 51–58.
39 W latach trzydziestych XVII w. Podlodowscy, tj. Samuel, a następnie jego synowie Jan i Pa-

weł, posiadali również pewne dobra w województwie i powiecie krakowskim (Kawki i Szurowki), 
Dział dóbr między Podlodowskimi z 1634 r., Archiwum Państwowe w Krakowie, Księgi Grodzkie 
Krakowskie, Relacje 58, s. 2076–2079.

40 Rejestr poborowy powiatu sandomierskiego z roku 1629, wyd. Z. Guldon, l. Stępkowski, 
Z. Trawicka, „Teki Archiwalne”, t. XXI, 1989, s. 96; Rejestry pospolitego ruszenia szlachty sando-
mierskiej z XVII w., oprac. J. Pielas, Kielce 2009, s. 4.

41 Źródła urzędowe do biografii Jana Kochanowskiego, oprac. M. Garbaczowa i W. Urban, 
Wrocław–Warszawa–Kraków 1985, s. 306, i wiele innych umów, przytaczanych w niniejszym wy-
dawnictwie.

42 Podziały dóbr między Podlodowskimi i Kochanowskimi z lat 1627–1629, APR, ZDP, rkps 
12, s. 65–70.

43 Na podstawie liczby wystawionych żołnierzy można sądzić, że pierwszy z nich posiadał co 
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w ziemi stężyckiej na czoło wysuwał się Stefan. Po jego śmierci w 1653 r. dobra 
Podlodowskich w ziemi stężyckiej przypadły jego córce z pierwszego małżeń-
stwa Zofii i jej mężowi Jerzemu z Konar Kochanowskiemu44. Według rejestru 
podatkowego z 1658 r. tenże Jerzy Kochanowski był również właścicielem części 
Gulinka i Żukowa, należących uprzednio do Podlodowskich45.

W drugiej połowie XVII w. do najznaczniejszego majątku i urzędów doszli 
dwaj Podlodowscy: Jakub Bonawentura, syn Krzysztofa, i jego krewny Miko-
łaj, syn Andrzeja. Pierwszy piastował urząd wojskiego radomskiego. Powiększył 
znacznie swą fortunę w 1658 r., kiedy to objął część dóbr po Annie Kochanow-
skiej, córce Grzegorza Podlodowskiego. Zmarł wówczas jej mąż, kasztelan zawi-
chojski Mikołaj na Sycynie Kochanowski, mający dożywocie na wioskach żony. 
Jakub Bonawentura otrzymał wówczas Gulin z folwarkiem, Kozią Wolę, Golędzin 
z folwarkiem, Gembarzów z folwarkiem, części w Jaszewicach, kamienicę i pusty 
plac w Radomiu oraz lasy przy Woli Zakrzewskiej i młyn Borowiec „pod samym 
Zameczkiem Ostrowskiem Jakuba Podlodowskiego”. Zofii Kochanowskiej, córce 
Stefana Podlodowskiego, a małżonce Jerzego z Konar Kochanowskiego, przy-
padły Zakrzew z folwarkiem, Wola Zakrzewska, Gulinek z folwarkiem, Mlecz-
ków z folwarkiem i „pusty plac pogorzałego spichlerza w Kozienicach”, nadto ius 
patronatus nad zakrzewskim kościołem parafialnym46. Tak więc każda ze stron 
otrzymała po cztery wioski i trzy folwarki, nie licząc innych nieruchomości.

Tab. 2. Dobra dziedziczne Podlodowskich w powiecie radomskim według rejestrów pogłów-
nego i podymnego z lat 1662–1667

Parafia Wieś
Poddani (1662)

Dymy
(1667) Właściciel

wieś dwór służba

Stary Radom Mazowszany 125 – – 20 Jakub Bonawentura

Trablice 58 6 26 7 Jakub Bonawentura

Skaryszew Gembarzów – cz. 117 8 – 21 Jakub Bonawentura 
(w 1662 K. Godzki)

Cerekiew Golędzin 71 – – 14 Jakub Bonawentura

najmniej 10, a drugi 30 łanów kmiecych, Popis żołnierza łanowego powiatu radomskiego z 1653 
roku, oprac. D. Kupisz, „Almanach Historyczny”, t. VII, 2005, s. 188–197.

44 Protestacja Teresy Rusieckiej przeciw Podlodowskim z 1653 r., APl, KGl Relacje 81, 
k. 1173–1175.

45 Regest exactiej łanowej, Archiwum Państwowe w Krakowie, Archiwum Sanguszków, rkps 
182, s. 21.

46 Dział dóbr między Jakubem B. Podlodowskim i Kochanowskimi z 1658 r., APR, ZDP rkps 
12, s. 29–35.
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Wola Kowalska Strzałków – cz. 136 – – 21 Podlodowski  
i Kochanowski

Kowala Stępocina Parznice – cz. 8 – – 1 sukc. Podlodowskiego

Zakrzów Gulin 91 – 15 14 Nn Podlodowski

Wola Gulska 46 – – 8 Nn Podlodowski

Jankowice Suków 215 – – 37 Nn Podlodowski

Wola Sukowska 189 – – 28 Nn Podlodowski

Wysoka Zastronie 49 – – 7 Nn Podlodowski

Kozice – cz. – 5 – – Nn Podlodowski

15 – – – Nn Podlodowski

Wilcza Wola – cz. 12 – – – Nn Podlodowski

Przytyk Przytyk – m. 252 11 19 26 Mikołaj/Aleksander 
Łoś?

Ostrów 25 – – – Mikołaj 

Wrzos Wrzos 55 – – 8 Mikołaj 

Jabłonna 75 12 3 12 Mikołaj (w 1662 
Zbigniew Wąsowicz)

Żerdź 18 – – 2 Mikołaj

Wrzeszczów Słowików 25 – – 3 Mikołaj

Studzienice 88 – – 16 Mikołaj

Skrzynno Żuków – cz. 49 – – 7 sukc. Walentego 
i Paweł

38 – – 6 Jerzy (1662) 
Jakub (1663) 

Wola Żukowska 33 – – 3 sukc. Walentego 
i Paweł

– – – 2 Jakub

Wieniawa Ryków – 2 – 6 sukc. Walentego 
i Paweł 

77 – – 5 Szymon (1662) Jakub 
(1663)

Razem: 1 miasto, 16 wsi, 6 części 1867 44 63 274

źródła: Rejestr pogłównego powiatu radomskiego z 1662 r., AGAD, ASK I, rkps 67, k. 58–
128; Rejestr podymnego powiatu radomskiego z 1667 r., ibidem, rkps 65, k. 59–79v.
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Na podstawie wykazów podatkowych z lat 1662–1667 dwory zamieszkałe 
przez Podlodowskich można stwierdzić w: Trablicach (Jakub Bonawentura), Ko-
zicach, Żukowie (Jerzy), Rykowie (Paweł i Szymon), natomiast folwarki m.in. 
w Trablicach, Żukowie, Ostrowie, Gulinie, Gembarzowie, Rykowie i Golędzinie. 
Należy też zauważyć, że przy wielu miejscowościach odnotowano jedynie na-
zwisko Podlodowski bez imienia, stąd określenie „nieznany” w tabeli. Można 
jeszcze wspomnieć, że starosta radomski Mikołaj Podlodowski utrzymywał na 
zamku w Radomiu 2 osoby służby szlacheckiej i 19 służących plebejuszy47, być 
może po części poddanych ze swych dóbr ziemskich. Posiadał również Przytyk 
w całości lub w większej części i czynił starania o odbudowę owego miasteczka 
ze zniszczeń wojennych po potopie szwedzkim. W 1667 r. wystarał się u Jana 
Kazimierza o przywilej zezwalający na założenie w Przytyku cechów rzemieślni-
czych. Wyznaczał on również nowe terminy jarmarków na św. Mateusza i oktawę 
Bożego Ciała48. 

Z tabeli wynika, że liczba dymów i poddanych, których wspólnie posiada-
li Podlodowscy na początku lat sześćdziesiątych XVII w., sytuuje ich w gronie 
bogatych rodzin szlacheckich powiatu radomskiego na równi z Oleśnickimi, Ko-
chanowskimi, Gniewoszami, Pękosławskimi i bogacącymi się wówczas Dunin-
Wąsowiczami49. Gwoli ścisłości należy jednak dodać, że określenie „bogaty”, 
może się odnosić najwyżej do dwóch przedstawicieli rodu, a mianowicie wymie-
nionego już wojskiego radomskiego Jakuba Bonawentury i starosty radomskiego 
Mikołaja. Pierwszy z nich dziedziczył 3 wsie i 1 część wsi zamieszkałych przez 
411 poddanych, drugi 583 poddanych zamieszkujących 1 miasto i 6 wsi. Pozostali 
Podlodowscy posiadali jedynie pojedyncze wioski lub ich części, tak że nie zosta-
li nawet wymienieni z imienia w rejestrach podatkowych. 

Dziesięć lat później, tj. w 1673 r., nastąpiły już poważne przemiany, jeśli 
chodzi o stan posiadania Podlodowskich w powiecie radomskim. Po bezpotomnej 
śmierci Mikołaja większość jego dóbr przejął kolejny starosta radomski, a zara-
zem krewny zmarłego Piotr Kochanowski z Policzny. Należał do niego niemal 
cały Przytyk z dworem50, natomiast rezydencja Jakuba Bonawentury Podlodow-
skiego – Trablice, do Wacława Kożuchowskiego51. W 1681 r. znaczna część dóbr 
Podlodowskich należała z kolei do Jana Komorowskiego, podstolego bielskiego, 
żonatego z Teresą Podlodowską, córką Krzysztofa, za którą przejął część Przy-
tyka, Ostrów, Suków i Wolę Sukowską. Oboje w 1684 r. sprzedali te dobra Ja-
nowi Kazimierzowi Tarle, staroście goszczyńskiemu, i jego żonie ludwice Zie-

47 Rejestr pogłównego powiatu radomskiego z 1662 r., AGAD, ASK I, rkps 67, k. 59.
48 J. Wiśniewski, Dekanat radomski, Radom 1911, s. 174.
49 Do bogatej szlachty zalicza ich W. Kowalski, Szlachta powiatu radomskiego w 1662 roku, 

[w:] Radom i region radomski..., t. I, s. 90–91.
50 Rejestr pogłównego powiatu radomskiego z 1673 r., AGAD, ASK I, rkps 67, k. 271.
51 Ibid., k. 262v.
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leckiej, zrzekając się przy tym patronatu nad parafią przytycką. W tym samym 
roku Ewa Podlodowska, wdowa po Piotrze Duninie-Kożuchowskim, cedowała 
swe dobra na rzecz tegoż Tarły, który wykupywał też majątki w parafii Przytyk 
i Zakrzew od Kochanowskich52. W następnym stuleciu powróciły one jednak do  
Korwinów. 

W ziemi radomskiej pozostało jeszcze potomstwo wojskiego Jakuba Bona-
wentury oraz jego żony Izabeli Starołęskiej, spośród którego najbardziej znany był 
cześnik różański Stanisław, poborca podatkowy powiatu radomskiego z począt-
ków XVIII w. Kilka kolejnych pokoleń Podlodowskich dziedziczyło Gembarzew, 
Nieznamirowice, Gałki i Wolę Gałecką, a ostatnim, aktywniejszym na forum po-
litycznym przedstawicielem rodu był Stanisław Podlodowski, żonaty z Elżbietą 
Dunin-Wolską. Wiadomo, iż w 1697 r. udał się do Warszawy, gdzie wziął udział 
w elekcji Augusta II Sasa, otrzymał urząd cześnika różańskiego, a w latach wiel-
kiej wojny północnej administrował czopowym (podatkiem od sprzedaży alko-
holu) powiatu radomskiego (do 1713)53. Ostatnią większą posiadłością ziemską 
w powiecie radomskim, jaką dzierżyli w swym ręku Podlodowscy (do 1782), były 
Nieznamierowice54.

Na przestrzeni XVI i przez większą część XVII w. Podlodowscy utrzymy-
wali się w gronie średniozamożnej, a niektórzy z nich bogatej szlachty powia-
tów radomskiego i stężyckiego. Założyli miasteczko Przytyk i przyczynili się 
do jego rozwoju, lokowali również kilka wsi. Poza tym prowadzili typową dla 
ówczesnej szlachty działalność gospodarczą, powiększając swe dochody przez 
rozwój osadnictwa, eksport zboża z folwarków itp. Status majątkowy umożliwiał 
im aktywne uczestnictwo w życiu politycznym województwa sandomierskiego 
oraz kraju. Był bez wątpienia jednym z czynników, dzięki któremu piastowali 
wiele urzędów ziemskich w województwie sandomierskim. Dwaj z nich otrzyma-
li starostwa (Grzegorz w XVI i Mikołaj w XVII w.), ale tylko Mikołaj osiągnął 
w 1671 r. senatorski urząd kasztelana kijowskiego. Niestety, nominacja ta zbiegła 
się w czasie z rozpadem fortuny rodu, a przypieczętowała ten rozpad ostatecznie 
bezpotomna śmierć kasztelana Mikołaja Podlodowskiego. Większość majątków 
Podlodowskich w powiecie radomskim i ziemi stężyckiej przejęli Kochanowscy. 
Warto zbadać odrębnie relacje i powiązania pomiędzy tymi rodzinami, podobnie 
jak działalność Podlodowskich na forum politycznym oraz ich stosunek do kwe-
stii wyznaniowych.

52 Kontrakty dotyczące dóbr Podlodowskich z lat 1681–1684, APR, ZDP, rkps 12, k. 36–37.
53 D. Kupisz, Rody szlacheckie..., s. 176.
54 S. Uruski, op. cit., s. 145.
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THE LAND ESTATES Of THE PODLODOWSCy, Of JANINA COAT Of ARMS, 
IN RADOM AND STężyCA COuNTIES IN THE 16TH AND THE 17TH CENTuRy

The Podlodowscy, of Janina coat of arms, have already been a subject of interest for historians 
due to their political activities, which was led in the parliaments’ and the regional councils’ forums 
in the 16th and the 17th centuries. This article, however, presents a less known activity of the 
representatives of this family, namely the economics. Basing on the archives’ resources, i.e. from 
Warsaw and Radom, and the sources published in print, the estates of the Podlodowscy family, 
focusing in the 16th and the 17th centuries mainly on the territories within the Radom County and 
the land of Stężyca, were presented. Many of the representatives of this family gathered the land 
estates, which allowed for including them in the group of the rich noble class (szlachta). They were 
the people who received magistracies and displayed the greatest political activity. Towards the end 
of the 17th century the house of Podlodowscy began to come to an end, which also meant the collapse 
of its financial position.
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Afera Dogrumowej z 1785 r. i będąca jej rezultatem konsolidacja opozycji za-
ostrzyła sytuację polityczną w Rzeczypospolitej. Przeciwnicy Stanisława Augusta 
liczyli, że powstała możliwość podważenia dominacji stronnictwa regalistyczne-
go w życiu parlamentarnym. Opozycja magnacka walczyła nie tylko o zmianę 
wyroku sądu marszałkowskiego, który uderzał w liderów Nowej Familii (Adama 
Kazimierza Czartoryskiego i Stanisława Kostkę Potockiego), ale także o usunię-
cie nazwiska Franciszka Ksawerego Branickiego z dekretu, czego hetman wielki 
koronny domagał się w manifeście ogłoszonym w sierpniu 1785 r.1. Burzliwa 
kampania przedsejmowa w 1786 r., której ważnym elementem były wydarzenia 
na Wołyniu, gdzie doszło do rozdwojonych obrad w Łucku (sejmik opozycyjny) 
i Czeknie (zgromadzenie regalistyczne), od dawna zwracała uwagę historyków. 
W XIX w. niektóre źródła dotyczące rywalizacji o mandaty poselskie na tym ob-
szarze cytowali Bronisław Zaleski i Kazimierz Pułaski2. W końcu XX w. autor 
tych słów krótko omówił przebieg rozdwojonych sejmików w artykule dotyczą-
cym rugów poselskich w latach 1778–17863. W 2010 r. do tematu powrócił Adam 
Danilczyk w monografii sejmu z 1786 r., gdzie podjął polemikę z niektórymi mo-
imi ustaleniami4. Nie wszystkie opinie tegoż historyka są uzasadnione, na co już 

1 E. Rostworowski, Sprawa aukcji wojska na tle sytuacji politycznej przed Sejmem Czterolet-
nim, Warszawa 1957, s. 122–125; idem, Ostatni król Rzeczypospolitej. Geneza i upadek Konstytucji 
3 maja, Warszawa 1966, s. 98–99; A. Stroynowski, Zmiany sytuacji politycznej w Rzeczypospolitej 
przed ostatnim „wolnym” sejmem w 1786 r., „Acta Universitatis lodziensis”, Folia Historica 58, 
1996, s. 90–96. Najszerzej zagadnienie to zostało omówione w artykule: A. Danilczyk, Afera Do-
grumowej a konsolidacja opozycji w latach 1785–1786, „Kwartalnik Historyczny”, R. CXI, 2004, 
4, s. 47–81.

2 B. Zaleski, Korespondencja krajowa Stanisława Augusta z lat 1784 do 1792, Poznań 1872, 
s. 57–58; K. Pułaski, Korespondencja Michała Jerzego Mniszcha z lat 1783–1790, [w:] idem, Szkice 
i poszukiwania historyczne, ser. 2, Petersburg 1898, s. 125.

3 W. Filipczak, Rugi poselskie i losy „rozdwojonych” sejmików przedsejmowych 1778–1786, 
„Czasopismo Prawno-Historyczne” 1997, t. XlIX, z. 1–2, s. 77–78.

4 A. Danilczyk, W kręgu afery Dogrumowej. Sejm 1786 roku, Warszawa 2010, s. 92–94.
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zwracałem uwagę5. Postanowiłem więc szerzej zająć się tematem, zwłaszcza że 
badacze dysponują szerokim i tylko częściowo dotychczas wykorzystanym mate-
riałem źródłowym. 

Sejmiki wołyńskie miały dość skomplikowaną geografię. Obrady przed-
sejmowe odbywały się (na podstawie konstytucji z 1576 r.) w Łucku6. Sejmiki 
elekcyjne i deputackie (te ostatnie od 1589 r.) zbierały się w stolicach powiatów: 
w Łucku, Krzemieńcu i Włodzimierzu Wołyńskim7. Od drugiej połowy XVII w. 
na Wołyniu (we Włodzimierzu) funkcjonowały też egzulanckie sejmiki woje-
wództwa czernihowskiego8. Zgromadzenia szlachty wołyńskiej uchodziły za bar-
dzo burzliwe. Już w końcu XVI w. kilka razy dochodziło tam do rozdwojenia ob-
rad przedsejmowych9. W czasach panowania Stanisława Augusta województwo 
wołyńskie było obszarem szczególnie trudnym dla dworu królewskiego. Szlachta 
nierzadko sięgała tam po szable w czasie sejmiku. Gwałtowny przebieg miały 
m.in. obrady przedsejmowe w Łucku w 1767 r., choć chronił je węzeł konfedera-
cji radomskiej10. 

Po skonfederowanym sejmie z 1776 r. nastąpił pewien spadek temperatu-
ry życia politycznego w kraju, ale na Wołyniu było wciąż niespokojnie. Obrady 
poselskie 17 sierpnia 1778 r. przebiegały w atmosferze grożącej rozlewem krwi. 
Narastające napięcie spowodowało, iż marszałek koła rycerskiego Jan Kondrac-
ki, podstarości krzemieniecki, zakończył sejmik, choć zaczęto dopiero układać 
instrukcję. Sytuację zaogniał konflikt między czołowymi współpracownikami 
króla na Wołyniu – stolnikiem koronnym Kajetanem Olizarem a wojewodą Hie-
ronimem Sanguszką11. W 1780 r. Olizar, przewidziany przez króla na marszałka 
Trybunału Koronnego, starał się o wybór na deputata na spokojniejszym sejmiku 
w Żytomierzu (województwo kijowskie), a nie na Wołyniu, gdzie dysponował 

  5 W. Filipczak, Życie sejmikowe prowincji wielkopolskiej w latach 1780–1786, Łódź 2012, 
s. 166.

  6 Przed 1576 r. sejmiki miały zbierać się we Włodzimierzu Wołyńskim: K. Mazur, W stronę in-
tegracji z Koroną. Sejmiki Wołynia i Ukrainy w latach 1569–1648, Warszawa 2006, s. 69. Zob. też: 
W. Kriegseisen, Sejmiki Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII i XVIII wieku, Warszawa 1991, s. 33.  

  7 W wypadku zgromadzeń deputackich obowiązywała alternata miejsca sejmikowania: K. Ma-
zur, op. cit., s. 69; W. Filipczak, Życie sejmikowe..., s. 84.

  8 W. Kriegseisen, op. cit., s. 32. W drugiej połowie XVII w. we Włodzimierzu obradowały 
także egzulanckie sejmiki szlachty kijowskiej i bracławskiej: M. Kulecki, Wygnańcy ze Wschodu. 
Egzulanci w Rzeczypospolitej w ostatnich latach panowania Jana Kazimierza i za panowania Mi-
chała Korybuta Wiśniowieckiego, Warszawa 1997, s. 13, 80, 174, 178; J. Stolicki, Wobec wolności 
i króla. Działalność polityczna szlachty ruskiej, ukrainnej i wołyńskiej w latach 1673–1683, Kraków 
2007, s. 8.

  9 Przed sejmami z lat 1585, 1593 i 1597: K. Mazur, op. cit., s. 99–100.
10 W. Kriegseisen, op. cit., s. 260.
11 W. Filipczak, Sejm 1778 roku, Warszawa 2000, s. 84–87. Zob. też: W. Szczygielski, Oli-

zar Franciszek Kajetan, [w:] Polski słownik biograficzny (dalej: PSB), t. XXIII, Wrocław 1978,  
s. 812–813; E. Orman, Sanguszko Hieronim Janusz, [w:] PSB, t. XXXIV, Wrocław 1993, s. 484–
485.
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znacznymi wpływami12. Również sejmik przedsejmowy z 21 sierpnia 1780 r. 
obradował „nie z tą spokojnością, co obywatelskie bezpieczeństwo wyciągało”, 
choć, według H. Sanguszki, zakończył się zgodnie z planami regalistów13. O tem-
peraturze dwudniowych obrad świadczy fakt, iż sejmikujący nie zgodzili się na 
wybór żadnego z kandydatów na marszałka zaproponowanych przez zagajające-
go obrady H. Sanguszkę14. 

Również w 1781 r. wołyńskie życie sejmikowe było bardzo burzliwe. Po-
wód do niepokoju dały dworowi przygotowania do zwołanych na kwiecień sej-
mików elekcyjnych (wybierano sędziego i podsędka łuckiego). Zgodnie z su-
gestiami K. Olizara Stanisław August skierował do H. Sanguszki list, w którym 
przypominał, iż prawo (ustawy z lat 1764 i 1768) nie pozwala na udział osób 
nieuprawnionych (chodziło o szlachtę czynszową) w sejmikach15. Obok kon-
stytucji przywoływano także dawne lauda wołyńskie, co było nawiązaniem do 
uchwał gospodarskich podjętych 16 lipca 1778 r. we Włodzimierzu przez wo-
jewództwa wołyńskie i czernihowskie, w których wyznaczano komisarzy ma-
jących sporządzić rejestr posesjonatów wołyńskich posiadających prawo głosu 
(activitas) w obradach publicznych16. źródłem niepokoju dla dworu mogły być 
też informacje o działaniach, które prowadzili Czaccy (aktywni opozycjoniści 
także w latach poprzednich) i starosta warecki Antoni Pułaski17. Ten ekskonfe-
derat barski, po powrocie z Rosji, pozostawał przez pewien czas w poprawnych 

12 Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, rkps (dalej: BCz) 681, s. 67–69. Król do Kajetana 
Olizara 24 V 1780; W. Filipczak, Stronnictwo regalistyczne w województwie kijowskim 1780–1782, 
„Przegląd Nauk Historycznych”, R. VIII, 2009, nr 1, s. 84.

13 BCz 689, s. 103. H. Sanguszko do króla, bd.  (z sierpnia 1780). Zob. też odpowiedź króla 
z 29 VIII 1780 (BCz 689, s. 11).

14 Ostatecznie na tę funkcję wybrano jednomyślnie chorążego wołyńskiego Antoniego Sobo-
lewskiego: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (dalej: AGAD), Zbiór Popielów, sygn. 
(dalej: ZP) 125, k. 306v. laudum sejmiku w Łucku z 21–22 VIII 1780; W. Filipczak, Życie sej-
mikowe..., s. 59. Na temat dominującej wówczas praktyki sejmikowej zob.: A. lityński, Sejmiki 
województwa płockiego przed i w czasie Sejmu Czteroletniego. Z badań nad organizacją i funk-
cjonowaniem, [w:] W dwusetną rocznicę wolnego Sejmu. Ludzie–państwo–prawo czasów Sejmu 
Czteroletniego, red. A. lityński, Katowice 1988, s.  92–93; W. Bednaruk, Sejmiki lubelskie w okresie 
stanisławowskim (1764–1794), lublin 2011, s. 120–121.

15 BCz 689, s. 27–28. Król do H. Sanguszki 4 IV 1781; BCz 681, s. 47–48. K. Olizar do 
Stanisława Badeniego [Myśl listu Króla Imci do Xcia Sanguszka wojewody wołyńskiego pisać się 
mającego od imp stolnika kor. jp sekretarzowi Badeniemu podana].

16 BCz 679, s. 171–177, 183–185. laudum sejmiku wołyńskiego we Włodzimierzu z 16 VII 
1778 i laudum sejmiku czernihowskiego we Włodzimierzu z 16 VII 1778; W. Filipczak, Sejm 1778 
roku, s. 82.

17 BCz 655, s. 1333–1334. Stanisław Cieszkowski do [Adama Cieciszowskiego?] 4 IV 1781. 
Na temat roli Czackich w drugiej połowie lat siedemdziesiątych XVIII w. zob: J. Michalski, Pol-
ska wobec wojny o sukcesję bawarską, Wrocław–Warszawa–Kraków 1964, s. 95–96; W. Filipczak, 
Sejm 1778 roku, s. 56–57.
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relacjach z monarchą18. Królewska interwencja nie zapobiegła intrygom i udziało-
wi czynszowej szlachty z Polesia w elekcjach sędziego ziemskiego (23 kwietnia) 
i podsędka (24 kwietnia)19. Również sierpniowy sejmik pisarski poprzedziły „for-
sy”20. Skomplikowana była sytuacja na Wołyniu w 1782 r., trudnym ze względu 
na sprawę ubezwłasnowolnienia biskupa krakowskiego Kajetana Sołtyka21. Na 
sejmiku deputackim w Krzemieńcu (15 lipca) zanosiło się na rozlew krwi, gdyż 
„Maniecki, Pułaski, Rohoziński, Karczewski z tłokiem naprowadzonym szlachty 
i junaków sejmikowych” popierali porucznika Franciszka Dederkała na deputa-
ta22. Promowany przez leonarda świeykowskiego (królewskiego kandydata do 
laski trybunalskiej) Kajetan Wyleżyński, choć podobno posiadał poparcie więk-
szości obywateli wołyńskich, nie został wybrany na tę funkcję23. H. Sanguszko 
tłumaczył się królowi, że chcąc uniknąć tumultu, doprowadził do wyboru osoby 
kompromisowej, którą był gen. Bruno Kamieński24. Po takim przebiegu sejmi-
ku deputackiego regaliści mogli niepokoić się o sejmik przedsejmowy. H. San-
guszko chciał nawet, aby Rada Nieustająca przeniosła obrady do Krzemieńca, 
gdyż uważał, iż Łuck, zniszczony przez pożar, „nie jest w stanie utrzymać tak 
wielkiego zjazdu, jak dziś spodziewamy się, gdy 16 jest konkurentów do funkcji 
poselskiej”25. Projekt ten nie miał jednak szans na realizację, zwłaszcza że Rada 
obawiała się, iż może to dać pretekst do rozdwojenia sejmiku26. Król przekazywał 
swoje zalecenia (m.in. sprawę pominięcia w instrukcji „interesu krakowskiego”) 
Sanguszkom – wojewodzie wołyńskimu i staroście krzemienieckiemu Januszowi, 
choć uwzględnił też tracącego dotychczasową pozycję K. Olizara27. Jeśli chodzi 
o opozycję, to A. Pułaski planował podobno, że ze swoją „partią”, po zakończeniu 

18 Por. C. Nanke, Szlachta wołyńska wobec Konstytucyi 3 maja, lwów 1907, s. 8–9;  W. Szczy-
gielski, Pułaski Antoni, [w:] PSB, t. XXIX, Wrocław 1986, s. 367.

19 BCz 689, s. 31, 33–34. H. Sanguszko do króla 23 i 24 IV 1781 i król do H. Sanguszki 28 IV 
1781. H. Sanguszko pisał, że nie mógł dochodzić, kto jest czynnym obywatelem, nie powodując 
„najwyższych zakłóceń”. Powoływał się też na naganne zwyczaje wprowadzone przez jego po-
przedników.

20 BCz 681, s. 401, 403. K. Olizar do A. Cieciszowskiego 7 VIII 1781 i K. Olizar do króla 
w sierpniu 1781.

21 A. Stroynowski, Opozycja sejmowa w dobie rządów Rady Nieustającej. Studium z dziejów 
kultury politycznej, Łódź 2005, s. 158–164; W. Filipczak, Życie sejmikowe..., s. 76–87.

22 BCz 689, s. 49. H. Sanguszko do króla, Krzemieniec 15 VII 1782; W. Filipczak, Życie sej-
mikowe..., s. 84.

23 BCz 688, s. 755. l. świeykowski do króla, Szpików 23 VII 1782.
24 BCz 689, s. 49. H. Sanguszko do króla 15 VII 1782; W. Filipczak, Życie sejmikowe..., s. 84.
25 BCz 689, s. 63. H. Sanguszko do króla, bd. 
26 BCz 689, s. 43–44, 47. Tomasz Aleksandrowicz do Janusza Sanguszki, Warszawa 27 VI 

1782 (kopia) i król do H. Sanguszki 4 VII 1782 (wypis z protokołu Rady Nieustającej na marginesie 
listu). 

27 BCz 689, s. 45–48. Król do J. Sanguszki 3 VII 1782 i do H. Sanguszki 4 VII 1782; BCz 
681, s. 513. Król do K. Olizara [z lipca 1782]. Na temat starosty krzemienieckiego zob. M. Czeppe, 
Sanguszko Janusz (Jan) Modest, [w:] PSB, t. XXXIV, s. 492–494.
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sejmiku czernihowskiego we Włodzimierzu, przybędzie do Łucka, by wpłynąć na 
wyniki wyborów. Na poprzednich sejmikach wołyńskich pierwszego dnia wybie-
rano posłów, zaś drugiego uchwalano instrukcję28. H. Sanguszko uznał za sukces 
to, że na sejmiku wybrano jednomyślnie 5 posłów, a głosowanie dotyczyło tylko 
szóstego mandatu. Wojewoda wołyński pisał, że chciał, aby „choć jeden sejmik 
był bez dobycia szabel” i – jak twierdził – tym razem obrady przebiegały spo-
kojnie29. Wbrew obawom kasztelana kijowskiego Józefa Stempkowskiego (lidera 
kijowskich regalistów) w instrukcji sejmiku łuckiego nie znalazła się wzmianka 
o sprawie biskupa K. Sołtyka30.

W latach 1783–1784 Stanisław August zreorganizował partię dworską we 
wschodniej Koronie w celu koordynacji działań regalistów na sejmikach woje-
wództw: kijowskiego, bracławskiego, podolskiego, wołyńskiego, czernihowskie-
go i ziemi chełmskiej. Czołowa rola przypadła marszałkowi wielkiemu koron-
nemu (od 1783) Michałowi J. Mniszchowi31, przez małżeństwo spowinowaco-
nemu z królem. Drugim filarem nowego systemu miał być wojewoda ruski (od 
1782) Stanisław Szczęsny Potocki32. Stanisław August budował swoje nadzieje 
na postawie S. S. Potockiego w czasie sejmu 1782 r., na którym poparł on re-
galistów33. Trzecim uczestnikiem regalistycznego „triumwiratu” był kasztelan 
kijowski J. Stempkowski. Czasami w gronie tym pojawiał się wojewoda czerni-
howski (od 1783) ludwik Wilga34. Tak wyglądało kierownictwo stronnictwa re-
galistycznego we wschodniej Koronie przed sejmikami deputackimi w 1783 r.35. 
Rolę S. S. Potockiego eksponują „planty” sejmików poselskich w 1784 r. Woje-
woda ruski pojawił się wówczas także wśród „opiekunów” sejmiku wołyńskiego; 
obok niego wymienieni są M. Mniszech i starościna krzemieniecka Aniela z le-
dóchowskich Sanguszkowa36. System ten załamał się ze względu na opozycyjną  

28 BCz 737, s. 161–162. NN [Worcell?] do NN 3 VIII 1782.
29 BCz 689, s. 69. H. Sanguszko do króla, Łuck 19 VIII 1782; W. Filipczak, Życie sejmikowe..., 

s. 88.
30 AGAD, ZP 126, k. 141v-143v. Ekscerpt z instrukcji poselskiej województwa wołyńskiego 

[1782]; BCz 688, s. 455–456. J. Stempkowski do króla, Łabuń 13 VIII 1782. Na temat roli J. Stemp-
kowskiego zob.: A. Kamińska, Stempkowski (Stępkowski) Józef Gabriel, [w:] PSB, t. XlIII, Wro-
cław–Kraków 2004–2005, s. 388–389.

31 A. Rosner, Mniszech Michał Jerzy, [w:] PSB, t. XXI, Wrocław 1976, s. 481.
32 W. Filipczak, Stronnictwo regalistyczne..., s. 82.
33 E. Rostworowski, Potocki Stanisław Szczęsny, [w:] PSB, t. XXVIII, Wrocław 1985, s. 186–

187.
34 W. Filipczak, Życie sejmikowe..., s. 106–107.
35 BCz 673, s. 619. M. Mniszech do króla, Wiśniowiec 15 VI 1783; BCz 683, s. 397–399. 

S. S. Potocki do króla, bd. (kopia); BCz 688, s. 485–486. Król do J. Stempkowskiego 16 VI 1783; 
BCz 689, s. 77. Król do J. Sanguszki 16 VI 1783;  W. Filipczak, Stronnictwo regalistyczne..., s. 82; 
W. Filipczak, Życie sejmikowe..., s. 106–107.

36 AGAD, ZP 128, k. 24v. Kandydaci do poselstwa w roku 1784; W. Filipczak, Stronnictwo 
regalistyczne..., s. 82–83; idem, Życie sejmikowe..., s. 123–124. Na temat A. Sanguszkowej zob. 
M. Czeppe, Sanguszko Janusz, s. 493–494.
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postawę wojewody ruskiego na sejmie 1784 r.37. Choć nowy układ personalny 
funkcjonował krótko, to w istotny sposób wpłynął na sytuację polityczną na Wo-
łyniu. S. S. Potocki późną wiosną 1783 r. informował króla, że zachęcił Sangusz-
ków do zaangażowania się w akcję sejmikową przed zgromadzeniami deputac-
kimi. Wojewoda wołyński i starosta krzemieniecki mieli się od niej odsuwać ze 
względu na niechęć M. Mniszcha (z listu można wnosić, że niechęć marszałka do-
tyczyła H. Sanguszki)38. Pod wpływem wojewody ruskiego monarcha napisał do 
M. Mniszcha, polecając mu, by na sejmikach wołyńskich współpracował z San-
guszkami39. Stanisław August poinformował H. Sanguszkę, iż zalecił marszałkowi 
wielkiemu, by w sprawach wołyńskich współdziałał z wojewodą i jego bratem40. 
Kroki monarchy ułatwiły akcję polityczną w najbliższych miesiącach, jednak 
długofalowo pozwoliły zachować pozycję na Wołyniu niepewnemu politycznie  
H. Sanguszce.

O dwuznacznym postępowaniu wojewody wołyńskiego mógł świadczyć sej-
mik poselski w Łucku z 16 sierpnia 1784 r. W obradach, które zagaił H. San-
guszko, uczestniczyli też stolnik litewski Józef Czartoryski oraz strażnik koronny 
Franciszek Czacki. Promowali oni kandydaturę zdeklarowanego opozycjonisty, 
chorążyca litewskiego Adama Rzewuskiego41. Jego aspiracje do mandatu posel-
skiego miała wspierać także (według Adama Rzyszczewskiego) partia złożona 
z „Rohozińskich, Załęskich, Zakrzewskiego i innych przyjaciół hetmańskich”42. 
H. Sanguszko oceniał zgromadzenie jako „nadspodziewanie... ludne”, zaś nie-
zrealizowanie planty królewskiej tłumaczył tym, że nieoczekiwani pretendenci 
okazali się bardzo mocni. Zaskakująco brzmiało wyjaśnienie wojewody, dlacze-
go nie sprzeciwił się kandydaturze A. Rzewuskiego. H. Sanguszko pisał, że nie 
miał w tej sprawie „żadnego zalecenia”43. Według innej relacji kompromis był 
konieczny, by zapobiec „niespokojności, na którą bardzo się zanosiło”44. Popiera-
ni przez dwór gen. B. Kamieński i Stanisław Hulewicz, komornik krzemieniecki, 
nie zostali wybrani na posłów. Sytuację ułatwiła rezygnacja 3 kandydatów z pre-

37 E. Rostworowski, Sprawa aukcji..., s. 121; A. Stroynowski, Opozycja sejmowa..., s. 172–
173.

38 BCz 683, s. 399–403. S. S. Potocki do króla, bd. (kopia) i do NN [Michała Poniatowskiego] 
22 VI 1783; BCz 689, s. 73–75. H. Sanguszko do króla, Sławuta 6 VI 1783.

39 BCz 673, s. 607. Król do M. Mniszcha 1 VI 1783; BCz 694, s. 233–234. Król do l. Wilgi, 
bd.

40 BCz 689, s. 81–82. Król do H. Sanguszki 1 VII 1783.
41 BCz 689, s. 129–130. H. Sanguszko do króla, Łuck 16 VIII 1784; K. Pułaski, op. cit., s. 112. 

A. Rzewuski był posłem nowogródzkim na sejmie z 1782 r., zaś po nim złożył opozycyjną relację 
na sejmiku gromnicznym w Nowogródku w lutym 1783 r., zob.: W. Filipczak, Życie sejmikowe..., 
s. 102.

42 K. Pułaski, op. cit., s. 113.
43 BCz 689, s. 129. H. Sanguszko do króla, Łuck 16 VIII 1784.
44 K. Pułaski, op. cit., s. 112.
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tensji do funkcji45. Regaliści krytycznie oceniali nie tylko chorążyca litewskiego, 
ale także kolejnego posła – A. Pułaskiego, związanego wówczas ze stronnictwem 
hetmańskim. Niewielkie znaczenie miały deklaracje opozycjonistów, którzy obie-
cywali, iż nie będą przeciwni królowi46. Negatywnie pisali o wynikach sejmiku 
w Łucku wojewoda ruski S. S. Potocki i kasztelan kijowski J. Stempkowski47.

Niejednoznaczne było postępowanie H. Sanguszki na sejmikach w lipcu 
1785 r. O Nowowiejskim, deputacie wypromowanym przez wojewodę wołyń-
skiego, M. Mniszech pisał, że „sera plutôt bon que mauvais”48. Jednak uchwały 
sejmiku gospodarskiego w Krzemieńcu (16 VII 1785) mogły budzić poważne wąt-
pliwości dworu. Chodzi zwłaszcza o przyjęty wówczas projekt utworzenia milicji 
wojewódzkiej, który został szczegółowo zreferowany przez E. Rostworowskie-
go49. laudum wołyńskie przewidywało zaciągnięcie liczącej 300 ludzi formacji 
(180 osób szlacheckiej jazdy i 120 piechoty, w której mogły służyć osoby innego 
stanu, ale pod oficerami ze stanu rycerskiego). Milicja miała znajdować się pod 
władzą wojewody H. Sanguszki i chciano ulokować ją w stolicach trzech powia-
tów. W uzasadnieniu decyzji wskazywano, że „szczupłemu wojsku narodowemu 
ledwie granice krajowe zastąpić mogącemu” trudno zwalczać nękające kraj wy-
stąpienia „hultajstwa”50. Wojewodzie wołyńskiemu powierzono przygotowanie 
szczegółowych decyzji w sprawie płacy, regulaminów i powoływania oficerów, 
które zamierzano przyjąć na mającym odbyć się w kolejnym roku sejmiku gospo-
darskim w Łucku51. W liście do króla H. Sanguszko chwalił spokojny przebieg 
sejmiku i decyzję w sprawie powołania milicji wojewódzkiej, którą przedstawiał 
jako realizację idei zawartej w propozycji od tronu na sejmie z 1784 r., co nie było 
zgodne z prawdą52. W rzeczywistości monarcha oczekiwał akceptacji projektu 

45 Na dworskiej liście pretendentów do poselstwa Kamieński jest określony jako były komi-
sarz prowiantowy (AGAD, ZP 128, k. 24v). Zrezygnował on z ubiegania się o mandat, podobnie jak 
kasztelanic Ignacy Czarnecki i podstarości owrucki Stanisław Hulewicz: K. Pułaski, op. cit., s. 112. 
Mandaty ostatecznie otrzymali: pisarz wielki koronny Dominik Maniecki, szambelan Ustrzycki, 
A. Rzewuski, stolnik krzemieniecki, i podstarości łucki Wojciech Piniński, starosta warecki A. Puła-
ski i pułkownik Aksak: Dyaryusz Seymu...1784..., wyd. M. Tukalski-Nielubowicz, Warszawa 1785, 
s. 4,

46 K. Pułaski, op. cit., s. 113; C. Nanke, op. cit., s. 9; M. Czeppe, Rzyszczewski  Adam, [w:] 
PSB, t. XXXIV, s. 221.

47 BCz 730, s. 421. J. Stempkowski do króla, Żytomierz 23 VIII 1784; K. Pułaski, op. cit., 
s. 113.

48 BCz 927, s. 645, 657. M. Mniszech do króla, Dęblin 30 VI 1785 i 11 VIII 1785. Por. BCz 
698, s. 689. H. Sanguszko do króla 15 VII [1785].

49 E. Rostworowski, Sprawa aukcji..., s. 163–164.
50 BCz 930, s. 42. laudum sejmiku w Krzemieńcu z 16 VII 1785; E. Rostworowski, Sprawa 

aukcji..., s. 163.
51 BCz 930, s. 42–43. laudum sejmiku w Krzemieńcu z 16 VII 1785; E. Rostworowski, Spra-

wa aukcji..., s. 163.
52 BCz 930, s. 37–38. H. Sanguszko do króla, Sławuta 20 VII 1785. Na temat propozycji od 
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firmowanego przez Departament Wojskowy, dotyczącego nowego systemu rekru-
tacyjnego, który 9 lipca 1785 r. został przesłany do województw53. Komentując 
uchwałę sejmiku wołyńskiego, M. Mniszech, choć sam zamiar uważał za dobry, 
uznał za konieczne podporządkowanie milicji władzy Departamentu Wojskowe-
go, o czym w laudum nie wspominano54. E. Rostworowski domyślał się, że za 
działaniami, które spowodowały upadek inicjatywy H. Sanguszki (manifest w tej 
sprawie ogłosił J. Czartoryski), stał monarcha55. 

W liście H. Sanguszki z 15 lipca 1785 r., informującym o wyborze deputata 
na sejmiku w Krzemieńcu, znalazł się wątek, który mógł zaniepokoić Stanisła-
wa Augusta. Wojewoda wołyński polecał łasce królewskiej generała Tadeusza 
Błędowskiego56. W odpowiedzi król prosił o bliższe informacje na temat reko-
mendowanej osoby57. Gen. T. Błędowski rok później, na sejmiku poselskim, był 
jednym z przedstawicieli opozycji hetmańskiej na Wołyniu58. W tym kontekście 
ponownie pojawia się pytanie o szczerość postępowania H. Sanguszki wobec 
monarchy. Nie były to jedyne zabiegi stronników hetmańskich o względy Stani-
sława Augusta. Gen. Kajetan Miączyński, kluczowa postać opozycyjnego sejmi-
ku poselskiego w 1786 r., w kwietniu 1785 r. pisał o swojej lojalności okazanej 
w czasie sejmików i ostatniego sejmu; powoływał się przy tym na świadectwa 
M. Mniszcha i gen. Jana Komarzewskiego, szefa królewskiej Kancelarii Woj-
skowej59. K. Miączyński nawiązywał do deklaracji lojalności złożonej w lutym 
1783 r. Stanisławowi Augustowi, za pośrednictwem podkomorzego krakowskie-
go Michała Walewskiego60. Należy zgodzić się z Hanką Żerek-Kleszcz i Micha-
łem Kobiereckim, że przyszły wojewoda sieradzki był w tym czasie niewątpliwie 
regalistą61. Nie można jednak zapomnieć o związkach łączących M. Walewskiego 

tronu na sejmie grodzieńskim zob.:  E. Rostworowski, Sprawa aukcji..., s. 148; W. Filipczak, Życie 
sejmikowe..., s. 131–132.

53 E. Rostworowski, Sprawa aukcji..., s. 149–150; l. Ratajczyk, Przezwyciężenie kryzysu mi-
litarnego Rzeczypospolitej przed reformami Sejmu Czteroletniego, Warszawa 1975, s. 87–88; W. Fi-
lipczak, Życie sejmikowe..., s. 141.

54 BCz 927, s. 666. M. Mniszech do króla, Dęblin 14 VIII 1785.
55 E. Rostworowski, Sprawa aukcji..., s. 164. Na temat obaw Wołynian związanych z projek-

tem milicji wojewódzkiej pisał marszałek wielki koronny: BCz 927, s. 707. M. Mniszech do króla, 
Dęblin  15 VII 1786.

56 BCz 698, s. 689. H. Sanguszko do króla 15 VII [1785].
57 BCz 698, s. 691. Król do H. Sanguszko 22 VII 1785.
58 B. Zaleski, op. cit., s. 57. Zob. też: A. Stroynowski, Opozycja sejmowa..., s. 99.
59 BCz 697, s. 873. K. Miączyński do króla, Radziwiłłów 22 IV 1785.
60 BCz 694, s. 95, 103. M. Walewski do króla, Dubno 1 II 1783 i deklaracja K. Miączyńskiego 

1 II 1783. Deklaracja ta miała zapewne związek z opozycyjnymi wystąpieniami K. Miączyńskiego 
na sejmie 1782 r. w sprawie Sołtyka: W. Szczygielski, Miączyński Kajetan, [w:] PSB, t. XX, Wro-
cław 1975, s. 562.

61 H. Żerek-Kleszcz, Michał Walewski (podkomorzy krakowski i wojewoda sieradzki) i jego 
korespondencja z królem Stanisławem Augustem 1777–1787, „Rocznik Łódzki”, t. XlVIII, 2001, 
s. 55–57; M. Kobierecki, Walewscy herbu Kolumna w XVII–XVIII wieku. Genealogia. Majętności. 
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z H. Sanguszką; współpracowali oni na terenie Wołynia w późniejszych latach62. 
Jest dość prawdopodobne, że działania M. Walewskiego w sprawie K. Miączyń-
skiego inspirował H. Sanguszko. Można zaryzykować hipotezę, że wojewodzie 
wołyńskiemu wygodniej byłoby posłużyć się w tej sprawie osobą, której lojalność 
na dworze nie budziła wówczas wątpliwości.

Opozycja hetmańska bardzo wcześnie, zdaniem Adama Danilczyka jesienią 
1785 r., rozpoczęła przygotowania do sejmiku przedsejmowego mającego się od-
być w sierpniu kolejnego roku63. Sądzę, że początki akcji sejmikowej malkon-
tentów można zauważyć jeszcze wcześniej. Zjazd w lubomlu, w początkach 
sierpnia 1785 r. (z licznym udziałem szlachty wołyńskiej), dla którego pretek-
stem były imieniny Kajetana, można uznać za wstęp do kampanii sejmikowej64. 
K. Kurdwanowski zastępował nieobecnego gospodarza, hetmana F. K. Branic-
kiego, który planował swój pobyt w lubomlu na jesień i zimę, kiedy to miał 
zająć się przygotowaniami do sejmików wołyńskich i czernihowskich65. W końcu 
września 1785 r. doszło do zjazdu Wołynian w Sławucie, gdzie u H. Sanguszki 
układano listę potencjalnych posłów. Byli wśród nich: K. Kurdwanowski, K. Mią-
czyński, Wojciech świętosławski, kasztelanic I. Czarnecki, Zagórski, T. Błędow-
ski i S. Turno. W instrukcji chciano umieścić wzmiankę w sprawie wymazania 
z dekretu sądu marszałkowskiego nazwiska hetmana F. K. Branickiego66. Dwór 
śledził wydarzenia na Wołyniu. W końcu 1785 r. Antoni Stanisław Czetwertyński, 
aspirujący do marszałkostwa sejmu, tłumaczył królowi, że jest niesłusznie podej-
rzewany o kontakty z opozycją (chodziło o korespondencję z ekspodkomorzym 
krzemienieckim Mikołajem Piaskowskim)67. W początkach 1786 r. żywo intere-
sowano się nastrojami szlachty w czasie styczniowych kontraktów dubieńskich68. 
A. S. Czetwertyński (liczący na wsparcie monarchy w zabiegach o mandat) pi-

Działalność polityczna, Łódź 2008, s. 190–192; W. Filipczak, Życie sejmikowe..., s. 350–352. Ina-
czej stanowisko M. Walewskiego oceniała Maria Wisińska (Opozycja magnacka w Sieradzkiem 
w latach 1785–1790, „Rocznik Łódzki”, t. XXXII, 1982, s. 70–71).

62 BCz 932, s. 348–350. Dunin-Wąsowicz do króla 23 II 1788; J. Michalski, Sejmiki poselskie 
1788 r., cz. I–III, „Przegląd Historyczny”, t. lI, 1960, s. 340–341.

63 A. Danilczyk, W kręgu..., s. 92.
64 BCz 724, s. 346–347, 767–769. Król do Joachima Chreptowicza 14 IX 1785 i Antoni Sta-

nisław Czetwertyński do króla 16 VIII 1785. W zjeździe uczestniczyli m.in: kasztelan wołyński  
Franciszek Młocki, gen. K. Miączyński, chorąży włodzimierski Stanisław Cieszkowski, starosta 
warecki A. Pułaski, Załęscy, Rohozińscy, gen. T. Błędowski i podsędek Jan Borzęcki. Zob. też: 
A. Danilczyk, Afera Dogrumowej..., s. 69.

65 BCz 724, s. 769. A. S. Czetwertyński do króla 16 VIII 1785.
66 K. Pułaski, op. cit., s. 121; A. Danilczyk, W kręgu..., s. 92.
67 BCz 724, s. 779, 781–782. Król do A. S. Czetwertyńskiego 30 XI 1785 i A. S. Czetwertyń-

ski do króla 20 XII 1785. Na temat aspiracji do laski marszałkowskiej A. S. Czetwertyński pisał do 
króla 16 sierpnia 1785 r. (BCz 724, s. 765).

68 Na temat roli kontraktów dubieńskich w życiu publicznym zob.: W. Szczygielski, Referen-
dum trzeciomajowe. Sejmiki lutowe 1792 roku, Łódź 1994, s. 239–240.
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sał, iż opozycja podejmowała starania o pomyślny dla siebie wynik sejmików 
przedsejmowych. Stronnicy hetmana F. K. Branickiego dążyli do umieszczenia 
w instrukcji poselskiej punktu dotyczącego „zniszczenia” dekretu sądu marszał-
kowskiego w sprawie Dogrumowej69. Według innej relacji w Dubnie ujawniła się 
„różność myśli” względem przyszłych sejmików, zaś niepokoić regalistów mo-
gły związki czołowych postaci wołyńskiego życia politycznego z przeciwnikami 
dworu70.

Wiosną 1786 r. doszło do wyraźnych napięć między królem a H. Sangusz-
ką, co miało istotny wpływ na przebieg kampanii sejmikowej. Wojewoda wo-
łyński rekomendował Stanisławowi Augustowi kandydatów do wakujących 
urzędów71. Król, choć podkreślał rolę zaleceń H. Sanguszki w promocjach na 
urzędy, stwierdzał, że ze względu na innych jeszcze aspirantów do wakansów po-
stanowił odłożyć ich dystrybutę do czasu po sejmikach. Monarcha zaznaczył, że 
z jego stanowiskiem zgodzili się marszałek M. Mniszech i starosta krzemieniec-
ki J. Sanguszko72. W końcu marca H. Sanguszko ponowił (w nieco zmienionej 
formie) sugestie w sprawie awansów na urzędy. Wojewoda wołyński nie przyjął 
argumentów królewskich w sprawie zwłoki w rozdaniu wakansów i przypomniał 
swoje dotychczasowe zasługi sejmikowe. Podkreślał, że jego propozycje powin-
ny być pozytywnie przyjęte przez inne osoby pretendujące do „części influencji” 
w województwie73. Stanisław August podtrzymał swoje stanowisko. Podkreślił, 
iż wstrzymanie nominacji ułatwi „układ sejmików blisko następujących wo-
łyńskich”74. Zapewne odmowa monarchy nie pozostała bez wpływu na decyzję  
H. Sanguszki dotyczącą opuszczenia kraju w czasie kampanii sejmikowej. Pi-
sząc w końcu maja, wojewoda powoływał się na swoje galicyjskie interesy, które 
wymagały dłuższego wyjazdu do Wiednia. Deklarował wprawdzie chęć powrotu 
na obrady poselskie, ale zarazem stwierdzał, że odpowiedzialność za ich wyniki 
powinni wziąć na siebie M. Mniszech i J. Sanguszko75. Wojewoda wołyński prze-
kazał listę osób rekomendowanych do funkcji poselskiej, wśród których znaleźli 
się, wybrani później na sejmiku opozycyjnym, K. Miączyński, Szczepan Turno 

69 BCz 724, s. 785–786. A. S. Czetwertyński do króla 14 II 1786.
70 K. Pułaski, op. cit., s. 122.
71 BCz 698, s. 695. H. Sanguszko do króla, Sławuta 5 III 1786. Wojewoda proponował konfe-

rować stolnikostwo wołyńskie (po śmierci Wojciecha Pinińskiego) Józefowi ledóchowskiemu, zaś 
stolnikostwo łuckie Filipowi Radzimińskiemu, staroście terleszyńskiemu.

72 BCz 698, s. 699. Król do H. Sanguszki 13 III 1786.
73 BCz 698, s. 701–703. H. Sanguszko do króla, Sławuta 29 III 1786. Według nowych propo-

zycji wojewody stolnikostwo wołyńskie miał otrzymać Ignacy Podhorodecki, podczaszy wołyński, 
podczaszostwo po nim F. Radzimiński. Wobec perspektywy wakansu podkomorstwa włodzimier-
skiego (po rezygnacji Konstantego Olizara) H. Sanguszko rekomendował na urząd chorążego wło-
dzimierskiego S. Cieszkowskiego.

74 BCz 698, s. 705. Król do H. Sanguszki 10 IV 1786.
75 BCz 698, s. 707. H. Sanguszko do króla 30 V 1786.
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i T. Błędowski76. Przywódcy obozu regalistycznego negatywnie oceniali zacho-
wanie H. Sanguszki w Austrii. Król w liście z 16 sierpnia 1786 r. (na kilka dni 
przed sejmikami) informował podkanclerzego litewskiego Joachima Chreptowi-
cza, że wojewoda wołyński rozsiewał w Wiedniu plotki, jakoby w Polsce znajdo-
wało się wówczas aż 14 tys. wojska rosyjskiego77.

Wobec zapowiedzianej przez H. Sanguszkę nieobecności w czasie kampanii 
sejmikowej szczególnego znaczenia dla dworu nabierała postawa jego brata – 
J. Sanguszki. 21 kwietnia 1786 r. Stanisław August odbył rozmowę z jego mał-
żonką, starościną krzemieniecką Anielą Sanguszkową (w jej części uczestniczył 
także J. Sanguszko)78. Księżna Sanguszkowa była w 1784 r. wymieniona w gabi-
netowej „plancie” jako jedna z trzech osób (obok M. Mniszcha i S. S. Potockiego) 
odpowiedzialnych za sejmik wołyński79. Starościna krzemieniecka poinformowa-
ła króla o wizycie F. K. Branickiego w Sławucie (u H. Sanguszki), co tłumaczyła 
chęcią zapewnienia mandatu poselskiego K. Kurdwanowskiemu oraz uzyskania 
wsparcia dla manifestu hetmańskiego w instrukcji. A. Sanguszkowa domagała się 
od monarchy, by mąż w zamian za to, że wystąpi przeciwko swemu bratu, otrzy-
mał Order Orła Białego. Ponieważ król uzależniał nadanie tego odznaczenia (i to 
już po sejmie, ze względu na wcześniejsze deklaracje) od pełnienia urzędu sena-
torskiego lub dygnitarii koronnej, księżna stwierdziła, iż F. K. Branicki obiecywał 
załatwić order w ciągu 6 tygodni, za pośrednictwem Grzegorza Potiomkina. Mo-
narcha tłumaczył się, że przez ostatnie lata nie pojawił się żaden wakans odpo-
wiedni dla J. Sanguszki i obiecywał załatwić tę sprawę bezpośrednio po sejmie80. 
O aktywności F. K. Branickiego w sprawie sejmików wołyńskich król wspominał 
w początkach maja 1786 r. w rozmowie z M. Walewskim, który zresztą próbował 
tłumaczyć intencje hetmana81.

Przygotowania do sejmików deputackiego i poselskiego w 1786 r. były 
przedmiotem korespondencji króla z M. Mniszchem. W początkach lipca jadący 
do lublina szambelan Onufry Kicki miał szczegółowo zreferować marszałko-
wi koronnemu treść rozmów prowadzonych przez monarchę na temat sejmików 
wołyńskich i czernihowskich. Król informował M. Mniszcha, że starosta wło-

76 Posłami mieli też zostać łowczy koronny Walenty Łaźniński i stolnik krzemieniecki Woj-
ciech świętosławski. Deputatem, według H. Sanguszki, miał być wybrany regent akt kontrakto-
wych dubieńskich Hamiec: BCz 698, s. 709. lista osób rekomendowanych do funkcji poselskiej 
i deputackiej.

77 BCz 724, s. 453. Król do Joachima Chreptowicza 16 VIII 1786.
78 BCz 930, s. 49–54. Notatka z rozmowy króla z A. Sanguszkową z 21 IV 1786.
79 AGAD, ZP 128, k. 24v. Kandydaci do poselstwa w roku 1784; W. Filipczak, Życie sejmi-

kowe..., s. 124.
80 BCz 930, s. 49–52. Notatka z rozmowy króla z A. Sanguszkową z 21 IV 1786; B. Zaleski, 

op. cit., s. 48–49; M. Czeppe, Sanguszko Janusz, s. 493.
81 BCz 932, s. 235–238. Notatka z rozmowy króla z M. Walewskim z 5 V 1786; M. Wisińska, 

op. cit., s. 71; W. Filipczak, Życie sejmikowe..., s. 354.
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dzimierski Mikołaj ledóchowski  proponował, by zaprosić do Warszawy czoło-
wych działaczy strony przeciwnej: K. Miączyńskiego, A. Pułaskiego i starostę 
nowogrodzkiego Tadeusza Czackiego w celu zorientowania się co do ich planów. 
Stanisław August uważał jednak, że lepiej jeśli z K. Miączyńskim i A. Pułaskim 
porozmawiają w lublinie: M. Mniszech, O. Kicki i sekretarz koronny Michał 
Granowski. Króla niepokoiły wiadomości (o których weryfikację prosił), że łow-
czy koronny Walenty Łaźniński, ulegając wpływom liderów opozycji, zamierza 
wycofać się ze starań o mandat82. Marszałek wielki koronny zgodził się z opinią 
monarchy o bezcelowości wzywania K. Miączyńskiego i A. Pułaskiego do War-
szawy. Informował o wiadomościach w sprawach nowych układów sejmikowych, 
które oceniał jako „coraz zawilsze”. Wśród najbardziej prawdopodobnych pre-
tendentów do poselstwa wymieniał: K. Miączyńskiego, K. Kurdwanowskiego, 
J. Sanguszkę (jeśli będzie chciał kandydować). W dalszej kolejności wskazani 
byli m.in: W. świętosławski, T. Błędowski, B. Kamieński, Hulewicz (nie wia-
domo który), podczaszy koronny Michał Czacki. Strona przeciwna nie chciała 
dopuścić do mandatu M. ledóchowskiego i W. Łaźnińskiego, który w tej sytuacji 
postanowił zabiegać o poselstwo na sejmiku lubelskim83. Według wcześniejszej 
„planty” gabinetowej spośród 28 kandydatów akceptowano: K. Miączyńskiego, 
W. Łaźnińskiego, S. Turnę, stolnika W. świętosławskiego, M. ledóchowskiego, 
M. Czackiego lub kasztelanica I. Czarneckiego84. O. Kicki informował M. Mnisz-
cha, że K. Miączyński „cały Łuck najął dla swoich przyjaciół i tych ma wystawić 
posłów, którzy jemu się zdawać będą”. Szambelan spotkał w lublinie, forsowa-
nych przez opozycję na posłów, T. Błędowskiego i Zakrzewskiego, których de-
klaracje „gorliwości” o dobro publiczne wzbudziły jego niepokój85. W początkach 
sierpnia M. Mniszech krytycznie oceniał sytuację na Wołyniu. Stwierdzał, że 
trudno będzie zrównoważyć siły (pieniądze i sprzymierzoną szlachtę), które za-
angażował F. K. Branicki. Marszałek wielki koronny przekazał obecnemu w Dę-
blinie pułkownikowi Józefowi Podhorodeńskiemu listy do Wołynian. Stwier-
dzał jednak, iż jego działania mogą uczynić jedynie to, że „diétines de Volhinie” 
będą „moins mauvaises que possible”86. W odpowiedzi monarcha rekomendował 
M. Mniszchowi Zagórskich, którzy przybyli na dwór i przedstawili sytuację na  
Wołyniu87.

Na negatywne oceny perspektyw łuckiego sejmiku poselskiego wpłynęły 
niewątpliwie wyniki elekcji deputata. Został nim Stanisław Rohoziński, choć 

82 BCz 927, s. 689–690. Król do M. Mniszcha, Warszawa 6 VII 1786.
83 BCz 927, s. 697–698. M. Mniszech do króla, Dęblin 10 VII 1786. W. Łaźniński został osta-

tecznie posłem z lubelskiego: A. Danilczyk, W kręgu..., s. 91, 190.
84 AGAD, ZP 132, k. 60v. Konkurenci do poselstwa 1786.
85 BCz 927, s. 706. O. Kicki do M. Mniszcha, lublin 11 VII 1786; A. Danilczyk, W kręgu..., 

s. 93.
86 BCz 927, s. 719. M. Mniszech do króla, Dęblin 2 VIII 1786; A. Danilczyk, W  kręgu..., s. 93.
87 BCz 927, s. 721. Król do M. Mniszcha 4 VIII 1786.
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kandydatem stronnictwa dworskiego był Zagórski88. W czasie sejmiku deputac-
kiego prowadzone były rozmowy na temat składu reprezentacji poselskiej i treści 
instrukcji. Z listu kasztelana Adama Rzyszczewskiego wynika, że jeśli K. Mią-
czyński, A. Pułaski i pisarz ziemski łucki Franciszek Rohoziński (późniejszy mar-
szałek sejmiku w Łucku) współdziałali z K. Kurdwanowskim (bliskim współpra-
cownikiem F. K. Branickiego89) w sprawie osób mających uzyskać mandaty na 
sejm, to zajęli inne stanowisko co do zaleceń dla posłów. Sprzeciwili się bowiem 
umieszczeniu w instrukcji „wiadomego” punktu (zapewne w sprawie manifestu 
hetmańskiego), co kasztelan lubaczowski przypisywał swoim „przełożeniom”90. 
Na uwagę zasługuje F. Rohoziński. Pisano o nim jako o zwolenniku F. K. Bra-
nickiego, który zabiegał o „tumultowe” sejmiki91. Jednak powiązania personalne 
F. Rohozińskiego nie były jednoznaczne. W 1781 r., kiedy starał się o pisarstwo 
ziemskie, jego aspiracje popierał jeden z liderów wołyńskich regalistów K. Oli-
zar (co akceptował monarcha)92. Według J. Michalskiego F. Rohoziński, bardzo 
wpływowy na Wołyniu, miał związki z marszałkiem M. Mniszchem, zaś król 
w 1788 r. zgadzał się na to, by próbować go pozyskać93.

Przypadający 7 sierpnia 1786 r. dzień imienin Kajetana (Miączyński i Kur-
dwanowski) stał się okazją dla opozycyjnego zjazdu, na którym „kartowano” po-
słów, chcąc nie dopuścić regalistów, a zwłaszcza M. ledóchowskiego. Informują-
cy o tym szambelan Michał Karczewski oceniał, że opozycja miała do dyspozycji 
około 2000 opłaconej szlachty94. W dołączonym do listu wykazie wymieniał 12 
kandydatów do poselstwa wołyńskiego, wśród których za wspieranych przez het-
mana uznawał: K. Miączyńskiego, K. Kurdwanowskiego, A. Pułaskiego, podsta-
rościego łuckiego leona Hulewicza i rotmistrza S. Turnę95. Na początku drugiej 
dekady sierpnia 1786 r. przygotowania wołyńskich regalistów do sejmiku weszły 
w decydującą fazę. Czołowi regaliści z F. Młockim i  M. ledóchowskim gości-
li wówczas u chorążego włodzimierskiego Stanisława Cieszkowskiego. Obecni 
tam urzędnicy wołyńscy uznali, że wobec gwałtownych działań opozycji, aby 
uniknąć wielu ofiar, regaliści powinni odbyć oddzielny sejmik. Starosta włodzi-
mierski apelował o listy króla i M. Mniszcha do kasztelana wołyńskiego, by „za-
grzać” F. Młockiego do realizacji ustalonego scenariusza. M. ledóchowski chciał 

88 AGAD, Archiwum Publiczne Potockich, sygn. 279, s. 71. F. K. Branicki do Ignacego Potoc-
kiego, Biała Cerkiew 23 VII 1786; A. Danilczyk, W  kręgu..., s. 92–93.

89 E. Rostworowski, Kurdwanowski Kajetan, [w:] PSB, t. XVI, Wrocław 1971, s. 234–235.
90 BCz 736, s. 283. A. Rzyszczewski do M. Mniszcha 22 VIII 1786 (kopia listu Rzyszczew-

skiego de 22 aug. 1786 z Łucka pisanego).
91 K. Pułaski, op. cit., s. 113; W. Szczygielski, Referendum trzeciomajowe, s. 239.
92 BCz 681, s. 379, 385. K. Olizar do króla 8 VII 1785 i król do K. Olizara z 12 VII 1781.
93 J. Michalski, Sejmiki poselskie..., s. 342.
94 BCz 697, s. 499. M. Karczewski do króla, Łuck 14 VIII 1786.
95 W wykazie z niejasnych przyczyn gen. T. Błędowski nie został oznaczony jako kandydat 

hetmański: BCz 697, s. 501. Pretendenci do poselstwa z Wołynia.
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również, by wśród promowanych przez regalistów posłów znaleźli się sędzia 
grodzki krzemieniecki Jan Zagórski i płk J. Podhorodeński96. 12 sierpnia kasz-
telan wołyński prosił marszałka wielkiego koronnego o wskazówki względem 
sejmików poselskich97. M. Mniszech wsparł apele M. ledóchowskiego i prosił 
króla (14 sierpnia) o list do F. Młockiego. Było to ważne, gdyż pod nieobecność 
H. Sanguszki kasztelan wołyński miał zagajać obrady w Łucku. Marszałek wielki 
koronny uznał, że to jedyny sposób utrzymania przez regalistów wpływów w wo-
jewództwie, w którym wszyscy skarżą się na „la prépondérance du parti et de la 
violence qu’il y exerce”98.

Stanisław August zareagował natychmiast na apele M. ledóchowskiego 
i M. Mniszcha. Już 15 sierpnia 1786 r. skierował list do F. Młockiego. Wzywał 
w nim, by pod przewodnictwem adresata, starosty krzemienieckiego i innych 
urzędników obywatele wołyńscy dali posłom zlecenie, zgodnie z którym „nie-
rozdzielnie łączyć się będą z królem”. Monarcha apelował też o uchwalenie in-
strukcji bez wzmianki o dekrecie marszałkowskim i o manifeście hetmańskim99. 
W tym samym dniu król napisał list do J. Sanguszki, w którym wyrażał wdzięcz-
ność za to, że adresat szczerze i nieodmiennie trwa w intencji „uskutecznienia 
obietnic swoich”. Stanisław August wyrażał przeświadczenie, że starosta krze-
mieniecki zachowa porozumienie i jednomyślność z kasztelanem wołyńskim i in-
nymi urzędnikami województwa, dzięki czemu „przemogą nad gwałtownością 
i obłudą”100. 15 sierpnia król poinformował M. ledóchowskiego o wysłaniu wy-
żej omówionych listów, po czym pisał: „ufam, że przemożecie nad nierozumno-
ścią i wiolencjami”101.

Stanisław August zaakceptował plan rozdwojenia sejmiku i zachęcał lo-
kalnych liderów regalistycznych do działań według scenariusza z listu M. le-
dóchowskiego z 12 sierpnia 1786 r. Pozostaje odpowiedzieć na pytanie, dlacze-
go kierownicy stronnictwa dworskiego zdecydowali się na rozdwojenie obrad. 
W wypowiedziach króla i jego korespondentów często pojawiał się motyw prze-
ciwdziałania przemocy stosowanej przez opozycję. Należy jednak zauważyć, że 
w tym czasie, inaczej niż w okresie późniejszym, brak jest konkretów w tej spra-
wie. W korespondencji zwolenników dworu mowa jest jedynie o gromadzeniu 
przekupionej szlachty i zapowiedziach, że posłami zostaną tylko osoby zaakcep-
towane przez opozycję, zaś mandatu nie otrzymają niektórzy regaliści, zwłasz-
cza M. ledóchowski. W tej sytuacji bardziej przekonująca jest opinia wyrażona 

  96 BCz 926, s. 63–64. M. ledóchowski do NN [M. Mniszcha] 12 VIII 1786; BCz 728, s. 541–
542. M. ledóchowski do króla, bd.; A. Danilczyk, W  kręgu..., s. 93.

  97 BCz 927, s. 449. F. Młocki do M. Mniszcha 12 VIII 1786; A. Danilczyk, W  kręgu..., s. 93. 
  98 BCz 927, s. 731. M. Mniszech do króla, Dęblin 14 VIII 1786.
  99 BCz 927, s. 451–452. Król do F. Młockiego 15 VIII 1786.
100 BCz 930, s. 55. Król do J. Sanguszki 15 VIII 1786.
101 BCz 728, s. 543. Król do M. ledóchowskiego 15 VIII 1786.
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przez szambelana M. Karczewskiego, który po sejmiku tak wyjaśniał intencje 
wołyńskich stronników dworu: „A duch przeciwności ażeby nie brał góry, sejmiki 
zostały rozdwojone”102.

Jeszcze ciekawsze informacje na temat przyczyn rozdwojenia obrad zawiera 
list kasztelana lubaczowskiego Adama Rzyszczewskiego: „Choć w gruncie istot-
na rozdwojenia ukazywała się pobudka, aby [starostę] włodzimirskiego na funk-
cji utrzymać, którego całym sercem i bardzo w wybitnych wyrazach ta strona 
[opozycja – W. F.] spychać oświadczała się. Dano jeszcze barwę temu oświad-
czeniu rozdwojenia, by posłów dogodnych dworowi obrać, lecz ten pozór nie 
mamił nikogo”. Dalej zaś pisał: „Zdarzenia okazały, że to tylko o jednego [sta-
rostę] włodzimirskiego gra była”103. Do tych wyjaśnień należy podejść ostrożnie 
– A. Rzyszczewski był jednym z kierowników sejmikowych przygotowań wołyń-
skich regalistów104, ale w wyniku rozwoju wydarzeń (o czym dalej) ostatecznie 
znalazł się na opanowanym przez opozycję sejmiku w Łucku, gdzie próbował 
zabezpieczyć swoje (czy też swoich klientów) interesy. Wygodnie było mu więc 
obciążać odpowiedzialnością za przebieg wypadków M. ledóchowskiego i jego 
popleczników. Z drugiej strony, jest oczywiste, że „czeknieńcy” regaliści, nawet 
w korespondencji ze swoimi promotorami, nie mogli sobie pozwolić na ujawnia-
nie tak prywatnych motywacji. Prokrólewskie powiązania A. Rzyszczewskiego 
(który w maju 1786 r. awansował z łowiectwa wołyńskiego na kasztelanię luba-
czowską105) nie budzą wątpliwości. W 1780 r. sekretarz królewski Mateusz Czar-
nek106 prosił, by poprzeć zabiegi A. Rzyszczewskiego o poselstwo na sejm. Za 
posłuszeństwo łowczego wołyńskiego monarsze ręczył ojciec Adama – kasztelan 
buski Wojciech Rzyszczewski. A. Rzyszczewski przez żonę Honoratę z Choło-
niewskich spowinowacony był ze znanymi wówczas z regalistycznych poglądów 
rodzinami Grocholskich i Chołoniewskich107. Będąc posłem wołyńskim na sejm 
1782 r., A. Rzyszczewski miał nadzorować lojalność reprezentantów sejmików 

102 BCz 733, s. 41. M. Karczewski do króla 24 VIII 1786.
103 BCz 736, s. 283–284. A. Rzyszczewski do M. Mniszcha 22 VIII 1786 („kopia listu... z Łuc-

ka pisanego”). Adresatem listu był M. Mniszech zob.: BCz 927, s. 741. M. Mniszech do króla, 
Dęblin 24 VIII 1786.

104 BCz 733, s. 41. M. Karczewski do króla 24 VIII 1786.
105 Urzędnicy województwa bełskiego i ziemi chełmskiej XIV–XVIII wieku. Spisy, opr. H. Gmi-

terek i R. Szczygieł, red. A. Gąsiorowski, Kórnik 1992, s. 134; M. Czeppe, Rzyszczewski Adam, 
s. 221.

106 O związkach M. Czarnka z dworem zob.: W. Dzwonkowski, Czarnek Mateusz, [w:] PSB, 
t. IV, Kraków 1938, s. 204–205; W. Filipczak, Sejm 1778 roku, s. 70.

107 BCz 655, s. 825–826. M. Czarnek do Adama Cieciszowskiego 20 VI 1780; M. Czeppe, 
Rzyszczewski Adam, s. 223. Na temat Grocholskich i Chołoniewskich zob.: J. Michalski, Sejmiki 
poselskie..., s. 339–340; W. Szczygielski, Referendum trzeciomajowe, s. 266; W. Filipczak, Walka 
o mandaty poselskie w prowincji małopolskiej przed sejmem 1778 roku, „Acta Universitatis lo-
dziensis”, Folia Historica 58, 1996, s. 122–123.
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łuckiego i chełmskiego108. W sierpniu 1784 r. wspierał regalistów na sejmiku wo-
łyńskim109. Wiarygodności relacji A. Rzyszczewskiego nie podawał w wątpliwość 
jej adresat – M. Mniszech, kiedy powoływał się na nią w liście do króla. Mar-
szałek wielki koronny przesyłał Stanisławowi Augustowi lauda i list A. Rzysz-
czewskiego (oceniony jako bardzo szczegółowy – „très circonstanciée”) po to, by 
monarcha mógł sobie wyrobić zdanie na temat wydarzeń na Wołyniu110. Jest to 
fakt bardzo ważny, gdyż najciekawszym źródłem informacji o przebiegu rozdwo-
jonych sejmików wołyńskich jest relacja kasztelana lubaczowskiego, którą wy-
raźnie zlekceważył A. Danilczyk. świadczy o tym zdanie podające w wątpliwość 
znaczenie prowadzonych przez obie strony negocjacji, które zostały szczegółowo 
opisane przez A. Rzyszczewskiego111 (o czym dalej).

Z korespondencji wynika, że na kilka dni przed terminem sejmików w Łucku 
i okolicach opozycja zgromadziła zależną szlachtę112. Dzięki relacjom regalistów 
wiadomo, że sprowadzano zarówno czynszową szlachtę z Wołynia, jak i wbrew 
prawu, z innych województw (kijowskiego, bracławskiego), a nawet z litwy. Pa-
weł Beyzym pisał, że ściągnięto około 3000 osób (głównie szlachty „gołoty”), 
ale należy do tej liczby podchodzić ostrożnie113. W sejmiku uczestniczyło kilkaset 
wojskowych, którzy ubrani byli w mundury wojewódzkie114. Pochodzili oni z bry-
gad kawalerii narodowej i pułków lekkich (wymieniane są jednostki dowodzone 
przez Stefana lubowidzkiego, Piotra Hadziewicza i Rocha Jerlicza). Do Łucka 
przybyli też żołnierze i oficerowie z regimentu Michała lubomirskiego (razem ze 
swoim dowódcą)115.

Przywódcy wołyńskich regalistów nie przybyli do Łucka. 19 sierpnia 1786 r. 
J. Sanguszko, w otoczeniu urzędników i obywateli wołyńskich, dotarł do wsi 
Czekno, w której się zatrzymał116. W niedzielę rano przyjechał do Czekna kasz-
telan A. Rzyszczewski, w towarzystwie podstarościego owruckiego Stanisława 
Hulewicza. Byli tam już m.in.: sędzia ziemski krzemieniecki P. Beyzym, stolnik 
łucki Józef ledóchowski, stolnik krzemieniecki W. świętosławski, łowczy wło-
dzimierski i sędzia grodzki krzemieniecki J. Zagórski, podstarości krzemieniecki 

108 AGAD, ZP 126, k. 389. [Osoby] do izby poselskiej: W. Filipczak, Życie sejmikowe..., s. 166.
109 K. Pułaski, op. cit., s. 112–113; M. Czeppe, Rzyszczewski Adam, s. 221.
110 BCz 927, s. 741. M. Mniszech do króla, Dęblin 24 VIII 1786. 
111 A. Danilczyk, W kręgu..., s. 95. Por. W. Filipczak, Życie sejmikowe..., s. 166.
112 BCz 736, s. 283. A. Rzyszczewski do M. Mniszcha 22 VIII 1786; A. Danilczyk, W kręgu..., 

s. 93.
113 Biblioteka ZN im. Ossolińskich we Wrocławiu, rkps (dalej: Ossol.) 6849, s. 7. P. Beyzym 

do NN 26 VIII 1786; BCz 932, s. 745. Jan Zagórski do króla, Łuck 23 VIII 1786; B. Zaleski, op. cit., 
s. 57. A. Danilczyk (W kręgu..., s. 93) podaje liczbę od dwóch do trzech tysięcy.

114 BCz  932, s. 741. J. Zagórski, Opisanie diariuszem sejmiku województwa wołyńskiego 
w Czekniu.

115 BCz 733, s. 42. M. Karczewski do króla 24 VIII 1786; B. Zaleski, op. cit., s. 57; A. Danil-
czyk, W kręgu..., s. 93–94.

116 BCz 932, s. 741. J. Zagórski, Opisanie diariuszem..., s. 741; A. Danilczyk, W kręgu..., s. 94.
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J. Kondracki (marszałek sejmiku poselskiego z 1778 r.), pułkownik J. Podhoro-
deński. A. Rzyszczewski zastał też innych, „lecz wcale niezbyt licznych obywate-
lów”117. W czasie narad A. Sanguszkowa wyrażała obawy o kształt instrukcji po-
selskiej, choć kasztelan lubaczowski uspokajał zgromadzonych, że powinna być 
dobra. Właśnie starościna krzemieniecka i M. ledóchowski wystąpili z projektem 
rozdwojenia sejmiku118, który, jak pisałem, został kilka dni wcześniej uzgodniony 
z królem.

Według relacji J. Zagórskiego J. Sanguszko zamierzał udać się w niedzielę 
(20 sierpnia) do Łucka, ale powstrzymał go bilet kasztelana F. Młockiego, któ-
ry w towarzystwie chorążego włodzimierskiego S. Cieszkowskiego kierował się 
w stronę Czekna119. Zamiaru wyjazdu zgromadzonych do Łucka nie potwierdza 
relacja A. Rzyszczewskiego. Zdaniem kasztelana lubaczowskiego chorąży wło-
dzimierski celowo prowadził kasztelana wołyńskiego do Czekna z pominięciem 
Łucka, aby przywódcy opozycji nie przechwycili najwyższego z obecnych na 
Wołyniu urzędników120. F. Młocki w towarzystwie S. Cieszkowskiego dotarł do 
Czekna w niedzielę wieczorem. Ułożono wówczas scenariusz rozdwojenia sej-
mików. Księstwo Sanguszkowie i inni urzędnicy mieli udać się do należących do 
S. Hulewicza Podhajec (w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca sejmiku). A. Rzysz-
czewski zobowiązał się, iż pojedzie do Łucka, aby pozyskać współpracę podsta-
rościego łuckiego leona Hulewicza (sądził on wówczas w sądzie grodzkim spra-
wy kryminalne121), o mandat dla którego zabiegał. l. Hulewicz, którego chciano 
ściągnąć do Podhajec, w myśl planu miał przyjąć do akt grodzkich przygotowa-
ne przez regalistów laudum i instrukcję poselską. „Równo z dniem” (o godzinie 
czwartej nad ranem) zamierzano „wpaść” do kościoła Bernardynów w Łucku, 
„gdzie minutę jedną zabawiwszy, każdy w swoją stronę udać się miał”122. Rega-
liści wołyńscy przygotowali więc klasyczny scenariusz „kradzieży” sejmiku123. 
Być może to o planie podróży do Podhajec pisał w swym diariuszu J. Zagórski, 
kiedy wspominał o zamiarze J. Sanguszki wyjazdu do Łucka124. A. Rzyszczewski 
i S. Hulewicz, jeśli wierzyć relacji kasztelana lubaczowskiego, skłonili l. Hule-

117 BCz 736, s. 283. A. Rzyszczewski do M. Mniszcha, Łuck  22 VIII 1786.
118 BCz 736, s. 283. A. Rzyszczewski do M. Mniszcha, Łuck 22 VIII 1786; W. Filipczak, Rugi 

poselskie..., s. 77–78.
119 BCz 932, s. 741. J. Zagórski, Opisanie diariuszem..., s. 741. A. Danilczyk (W kręgu..., 

s. 94–95) podał, że chorążym włodzimierskim był Ignacy Cieszkowski, który był w rzeczywistości 
chorążym czernihowskim, zob.: Kalendarz polityczny dla Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa 
Litewskiego... rok 1787, Warszawa, bd.; Urzędnicy wołyńscy XIV–XVIII wieku. Spisy, opr. M. Wol-
ski, red. A. Gąsiorowski, Kórnik 2007, s. 104.

120 BCz 736, s. 284. A. Rzyszczewski do M. Mniszcha, Łuck  22 VIII 1786.
121 Wiadomość, że w Łucku odbywały się wówczas roczki grodzkie ma potwierdzenie 

w uchwałach sejmikowych: AGAD, ZP  130, s. 252. laudum sejmiku w Łucku z 22 VIII 1786.
122 BCz 736, s. 284. A. Rzyszczewski do M. Mniszcha, Łuck  22 VIII 1786.
123 Por. W. Kriegseisen, op. cit., s. 211, 216–217.
124 BCz 932, s. 741. J. Zagórski, Opisanie diariuszem..., s. 741.
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wicza do wyjazdu incognito z Łucka do Podhajec, co nastąpiło przed godz. 24. 
Podobno przez całą noc czekano na pozostałych uczestników akcji. Ponieważ do 
godziny 5 nad ranem nikt nie przyjechał, A. Rzyszczewski i S. Hulewicz postano-
wili wrócić do Czekna, zaś l. Hulewicz miał udać się do Łucka, „by  tam pilnował 
instrukcji poselskiej, jeżeliby strona hetmańska sejmiki rozpoczęła”125. 

Cały plan regalistów szybko się zdeaktualizował, gdyż w Łucku wiedzia-
no już o planach „kradzieży” sejmiku i podjęto działania, by ją uniemożliwić. 
A. Rzyszczewski sugeruje, że źródłem „przecieku” była obecna w Czeknie kasz-
telanowa lwowska Popielowa. Obawiała się ona o mandat poselski dla swego 
ukochanego – S. Turny, który (będąc wcześniej na liście kandydatów popieranych 
przez dwór126) przeszedł na stronę hetmańską. Kasztelanowa miała informować 
go o przebiegu narad regalistów127. Stronnicy opozycji obsadzili wszystkie ko-
ścioły, „a szczególnie bernardyński”. Kasztelan lubaczowski pisał dalej: „Prze-
jazdy nawet wszystkie tak były zamknięte i promy zabrane, iż chyba pod obcym 
imieniem lub jakim szczęśliwym przypadkiem dostać się za miasto można by-
ło”128. Fakt pilnowania  przez klientelę hetmańską kościołów (otoczenie ich „stra-
żami i wartami”) i aresztowania promów na Styrze był podnoszony też w innych 
relacjach stronników dworu (J. Zagórskiego, P. Beyzyma), w których przytaczano 
go jako przejaw przemocy stosowanej przez stronę przeciwną129. Do tych ocen na-
leży jednak podejść ostrożnie. Pilnowanie działań strony przeciwnej, a zwłaszcza 
kościołów jako miejsc obrad, było często stosowanym sposobem zabezpieczania 
się przed „kradzieżą” sejmików130. Zaskakiwała tylko skala działań i ich metody, 
które były możliwe dzięki użyciu wojskowych i dużej liczby zależnej szlachty. 
Do rezygnacji z prób realizacji planu regalistów przyczyniła się sytuacja w Czek-
nie. Zachwiał się w swojej determinacji J. Sanguszko. W nocy z 20 na 21 sierpnia 
(w tym dniu miał się zacząć sejmik) K. Miączyński, K. Kurdwanowski i A. Puła-
ski wysłali adiutanta z biletem do starosty krzemienieckiego, w którym grozili mu 
pojedynkiem, jeśli zdecyduje się rozdwoić sejmik131. J. Sanguszko odpisał „przy-
zwoicie” na bilet, ale wstrzymał decyzję o wyjeździe. Według diariusza J. Zagór-
skiego dopiero wtedy, aby zapobiec rozlewowi krwi, obecni w Czeknie regaliści, 
w tym F. Młocki, J. Sanguszko, M. ledóchowski i S. Cieszkowski, podjęli decy-
zję o rozdwojeniu obrad i odbyciu osobnego sejmiku w miejscu swego pobytu132. 

125 BCz 736, s. 284. A. Rzyszczewski do M. Mniszcha, Łuck 22 VIII 1786.
126 AGAD, ZP 132, k. 60v. Konkurenci do poselstwa 1786.
127 BCz 736, s. 285. A. Rzyszczewski do M. Mniszcha, Łuck  22 VIII 1786.
128 BCz 736, s. 284–285. A. Rzyszczewski do M. Mniszcha, Łuck  22 VIII 1786.
129 BCz 932, s. 742. J. Zagórski, Opisanie diariuszem..., s. 741; Ossol. 6849, s. 7. P. Beyzym 

do NN 26 VIII 1786; B. Zaleski, op. cit., s. 57; A. Danilczyk, W kręgu..., s. 94. 
130 W. Kriegseisen, op. cit., s. 211–213.
131 BCz 932, s. 741–742. J. Zagórski, Opisanie diariuszem...; BCz 736, s. 285. A. Rzyszczew-

ski do M. Mniszcha 22 VIII 1786; Ossol. 6849, s. 7. P. Beyzym do NN 26 VIII 1786.
132 BCz 932, s. 741. J. Zagórski, Opisanie diariuszem..., s. 742.
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W świetle tego, co wiadomo o wcześniejszych planach regalistów, należy uznać, 
że tylko druga część przekazu (dotycząca miejsca zgromadzenia) była zgodna 
z prawdą.

Według relacji A. Rzyszczewskiego sytuację skomplikowała kasztelanowa 
lwowska, która podsycała niepokój A. Sanguszkowej o bezpieczeństwo starosty 
krzemienieckiego. W nocy z 20 na 21 sierpnia 1786 r. Popielowa pojechała do 
Łucka z propozycją Sanguszków skierowaną do przywódców stronnictwa het-
mańskiego w sprawie podziału mandatów. Na posłów miano wybrać 5 kandy-
datów akceptowanych przez K. Kurdwanowskiego i starostę włodzimierskiego 
M. ledóchowskiego133. W takich okolicznościach doszło do rozpoczęcia nego-
cjacji przez przybyłych w poniedziałek rano do Czekna K. Kurdwanowskiego 
i K. Miączyńskiego. Nie jest zrozumiały sceptycyzm A. Danilczyka w sprawie ne-
gocjacji. Historyk ten napisał: „Witold Filipczak zdecydowanie mało krytycznie 
przyjął relacje o próbach układów między stronnictwami”134, komentując w ten 
sposób moje ustalenia, które zostały sformułowane m.in. na podstawie relacji 
A. Rzyszczewskiego. Abstrahując od gołosłowności tego zarzutu (A. Danilczyk 
nie przytacza w tej sprawie żadnych źródłowych argumentów), fakt prowadzenia 
rozmów jest poświadczony przez wiele przekazów; co więcej, ostateczne decyzje 
sejmików byłyby niezrozumiałe bez ich uwzględnienia (o czym dalej). A. Rzysz-
czewski pisał: „Ta zaś delegacja kasztelanowej lwowskiej sprawiła, że Kurdwa-
nowski i Miączyński przyjechali w poniedziałek z rana do Czeknia i traktować 
zaczęli. Wiele by trzeba opisywać, jak na samych z obojej strony dowcipnych 
podchwytywaniach się godzin kilka spełzło. Najbardziej rzecz szła, aby kasztela-
na [F. Młockiego] zdeterminować do Łucka...”135. 

O negocjacjach pisał też J. Zagórski: „Gdy zaś jww. Miączyński i Kurdwa-
nowski do Czeknia przyjechali, czyniona im była propozycja, ażeby bez tumul-
tów z ich strony trzech, a trzech z drugiej strony do poselstwa dopuszczonych 
było i instrukcja zgodnie ułożona. lecz gdy i ta propozycja odrzucona została, 
a jww. Kurdwanowski i Miączyński z Czeknia odjechali”136. Szambelan M. Kar-
czewski nie wspominał wprost o negocjacjach, ale informował Stanisława Au-
gusta o ich rezultatach: „Księstwo Januszostwo mieli łączenia się myśl z oby-
watelami i Miączyńskim w równej przynajmniej liczbie utrzymać posłów, ale 
zdradzeni od Miączyńskiego, bo inaczej przyrzekł, a inaczej zrobił”137. Między 
przekazami Zagórskiego i Karczewskiego istnieje niezgodność, gdyż pierwszy 
stwierdza, że rozmowy zakończyły się fiaskiem, drugi zaś sugeruje osiągnięcie 
jakiegoś porozumienia (później zresztą niedotrzymanego) z K. Miączyńskim. 
Za tym, że obaj opozycyjni negocjatorzy przyjmowali nieco odmienną postawę  

133 BCz 736, s. 285. A. Rzyszczewski do M. Mniszcha, Łuck 22 VIII 1786.
134 A. Danilczyk, W kręgu..., s. 95.
135 BCz 736, s. 285. A. Rzyszczewski do M. Mniszcha, Łuck 22 VIII 1786.
136 BCz 932, s. 742. J. Zagórski, Opisanie diariuszem...
137 BCz 733, s. 41. M. Karczewski do króla 24 VIII 1786.
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(taktyczny podział ról?) przemawia relacja A. Rzyszczewskiego, który pisał: 
„Co do Miączyńskiego grzeczniejszy jest przecie; usprawiedliwiał się mi moc-
no względem jww. pana d[o]br[odzie]ja... [M. Mniszcha – W. F.]”138. Istnieje 
wreszcie bezpośredni argument na to, iż 21 sierpnia próbowano doprowadzić do, 
zapewne wstępnych, uzgodnień. Tego dnia M. Mniszech pisał bowiem do mo-
narchy: „On m’a écrit de Volhinie, że g[e]n[er]ał Kurdwanowski odstępuje od 
żądanego punktu do instrukcji – je n’y crois qu’un demi”139. Nieufność marszałka 
koronnego nie dziwi; warto jednak zauważyć, iż mimo ostatecznego fiaska roz-
mów opozycja wypełniła deklarację w sprawie punktów odnoszących się do spra-
wy dogrumowskiej140. A. Rzyszczewski przypisywał to postawie K. Miączyńskie-
go. Warto również odnotować, że według kasztelana lubaczowskiego A. Pułaski 
nie chciał uczestniczyć w negocjacjach z czeknieńskimi regalistami141, choć przed 
sejmikiem, jak już pisałem, starosta warecki był podobno zwolennikiem pominię-
cia  w instrukcji drażliwego punktu. Wpływ układów na kształt łuckiej instrukcji 
poselskiej sugeruje list M. Karczewskiego: „To zrobiliśmy, iż nie ma szkodliwej 
instrukcji dla posłów i na ob[ydw]óch sejmikach równie nic nie kładli”142. Do tej 
informacji należy podejść ostrożnie. Jest bardzo wątpliwe, by nieobecni w Łucku 
regaliści mieli wpływ na kształt uchwalonej tam instrukcji. Można jednak sądzić, 
że M. Karczewski nie sformułowałby tej przesadnej oceny, gdyby w tej kwestii 
nie toczyły się żadne negocjacje.

Kolejnym argumentem wskazującym, iż prowadzonych rozmów nie należy 
lekceważyć, są wydarzenia, które nastąpiły po ich zakończeniu. Wraz z K. Mią-
czyńskim w kierunku Łucka udał się kasztelan F. Młocki. Jak pisał J. Zagórski: 
„Gdy [...] jww. Miączyński i Kurdwanowski z Czekania odjechali, nie przestał 
jeszcze jw. kasztelan wołyński szukać sposobów zgodnego sejmikowania, ale 
pojechał wraz z jw. Miączyńskim pod Łuck dla umówienia się i ułożenia tych-
że sposobów. Przyjechawszy zaś pod Łuck do Podhajec, odebrał jw. kasztelan 
wołyński wiadomość, że sejmik już w Łucku został zagajony przez jw. Drze-
wieckiego podkomorzego krzemienieck[iego], [F. Młocki – W. F.] powrócił 
nazad do Czeknia [...]”143. K. Miączyński osiągnął więc to, co według cytowa-
nej wcześniej opinii A. Rzyszczewskiego, było podstawowym celem opozycji, 
tzn. skłonił F. Młockiego do wyjazdu w kierunku Łucka. Można się domyślać, 

138 BCz 736, s. 289. A. Rzyszczewski do M. Mniszcha, Łuck 22 VIII 1786.
139 BCz 927, s. 733. M. Mniszech do króla, Dęblin 21 VIII 1786.
140 Centralnyj Derżawnyj Istoricznyj Archiv Ukrainy Kiev (dalej: CDIAU), fond 49, opys 1, 

sprawa 1490, k. 33-34. laudum i instrukcja sejmiku w Łucku z 22 VIII 1786 (wypis) – chciałbym 
gorąco podziękować Panu Doktorowi Jerzemu Ternesowi, dzięki uprzejmości którego mogłem sko-
rzystać ze skanu laudum i instrukcji. 

141 BCz 736, s. 289. A. Rzyszczewski do M. Mniszcha, Łuck 22 VIII 1786.
142 BCz 733, s. 41. M. Karczewski do króla 24 VIII 1786. 
143 BCz 932, s. 742–743. J. Zagórski, Opisanie diariuszem...

WITOLD fILIPCZAK



183

że w zamian za zgodę kasztelana na zagajenie obrad K. Miączyński obiecywał 
zrealizować swoje wcześniejsze deklaracje. Trochę inaczej wydarzenia zrelacjo-
nował A. Rzyszczewski. Kasztelan lubaczowski pisał, że gdy opozycja obiecała 
zgodzić się na wybór M. ledóchowskiego, „choć to może na pozór” – zaznaczył 
A. Rzyszczewski, A. Sanguszkowa zdecydowała się wyjechać do Łucka, „aby 
z Pułaskim i innymi równie ułożyć się, za nią zaś Miączyński z kasztelanem wo-
łyńskim z wolna ku Łuckowi ruszyli”144. F. Młocki miał czekać w Podhajcach 
na wynik negocjacji prowadzonych przez A. Sanguszkową, ale na wieść o zaga-
jeniu obrad powrócił do Czekna145. Mimo przytoczonych różnic obie relacje są 
w zasadniczych punktach zbieżne. O tym, że istniały próby porozumienia między 
K. Miączyńskim a F. Młockim świadczy jeszcze jedna okoliczność. Generał in-
spektor został wybrany na posła na obu sejmikach146. Według J. Zagórskiego za 
wyborem K. Miączyńskiego w Czeknie stał F. Młocki („jw. Miączyński na prośby 
usilne ustnie i w bilecie pisane do jw. kasztelana wyrażone, że to mu idzie o honor  
i majątek jego, został przez tegoż jw. kasztelana do funkcji poselskiej domiesz-
czonym”)147. 

A. Sanguszkowa wyjechała szybko z Łucka po fiasku swej misji. Pozostał 
w nim A. Rzyszczewski, który znalazł się tam, w towarzystwie braci Hulewiczów, 
wkrótce po starościnie krzmienieckiej. Ostatecznie z kasztelanem lubaczowskim 
w Łucku pozostał l. Hulewicz, podczas gdy S. Hulewicz wrócił do Czekna, by 
tam starać się o funkcję148.

Opisany przez A. Rzyszczewskiego i J. Zagórskiego przebieg wydarzeń ro-
dzi zasadnicze pytania. Dlaczego rozpoczęto w Łucku sejmik, nie czekając na 
powrót do miasta K. Kurdwanowskiego i K. Miączyńskiego, oraz czemu w tej 
sytuacji miała służyć akcja zmierzająca do sprowadzenia F. Młockiego?  Nie 
można wykluczyć, że była to zwykła prowokacja zmierzająca do „wyciągnięcia” 
z Czekna najwyższego z obecnych na Wołyniu urzędników. Wtedy cała intryga 
nie spełniłaby swojej roli. Bardziej prawdopodobna jest jednak opcja, iż działania 
zgromadzonych w Łucku nie były uzgodnione z osobami wysłanymi do Czekna. 
A. Rzyszczewski pisał, „że obywatele tu w Łucku zgromadzeni, bojąc się, by sej-
mik ku południowi wstrzymany nie spełzł, gdyby podług prawa przed południem 
nie został zagajonym...” rozpoczęli obrady 149. Możliwa jest też sytuacja, iż pozo-
stali w Łucku aktywiści, z A. Pułaskim na czele, nie byli zainteresowani szuka-
niem kompromisu z nieobecnymi na miejscu sejmikowania regalistami.

144 BCz 736, s. 285–286. A. Rzyszczewski do M. Mniszcha, Łuck  22 VIII 1786.
145 BCz 736, s. 286. A. Rzyszczewski do M. Mniszcha, Łuck 22 VIII 1786.
146 CDIAU, f. 49, op. 1, spr. 1490, k. 32v. laudum sejmiku w Łucku z 22 VIII 1786 (wypis); 

AGAD, ZP 130, s. 252, 260. lauda sejmików w Łucku z 22 VIII 1786 i w Czeknie z 22 VIII 1786.
147 BCz 932, s. 743. J. Zagórski, Opisanie diariuszem...
148 BCz 736, s. 287. A. Rzyszczewski do M. Mniszcha, Łuck 22 VIII 1786.
149 BCz 736, s. 286. A. Rzyszczewski do M. Mniszcha, Łuck 22 VIII 1786.

ROZDWOJONE WOłyńSKIE SEJMIKI POSELSKIE W 1786 ROKu



184

Obrady w Łucku zostały zagajone 21 sierpnia 1786 r. przez podkomorzego 
krzemienieckiego Felicjana Drzewieckiego150. A. Rzyszczewski, będąc w niedzie-
lę w Łucku (w czasie wyjazdu po l. Hulewicza), w imieniu A. Sanguszkowej 
zapraszał F. Drzewieckiego do Czekna. Podkomorzy krzemieniecki odmówił jed-
nak, odpowiedział też z „krwią zimną”, że nie może odłączyć się od obywateli 
zgromadzonych i wyjechać „z miejsca obradom przeznaczonego”151. Próby podej-
mowane przez starościnę krzemieniecką i zaskoczenie kasztelana lubaczowskie-
go reakcją podkomorzego mogą sugerować, iż F. Drzewiecki nie był postrzegany 
jako opozycjonista. Na marszałka sejmiku wybrany został F. Rohoziński152. Po-
dobno pisarz ziemski łucki chciał początkowo, by funkcję tę objął jego brat – Sta-
nisław, ówczesny deputat wołyński. W relacji A. Rzyszczewski podkreślał swoją 
rolę. Kasztelan lubaczowski jeszcze przed sejmikiem (nie wiedząc, czy zostanie 
on rozdwojony) miał namówić pisarza łuckiego do podjęcia się funkcji. A. Rzysz-
czewski uzgodnił z F. Rohozińskim, iż ułoży on instrukcję poselską, która byłaby 
„najindyferentniejszą”153. W pierwszym dniu obrad w  Łucku wyłoniono jeszcze 
6 asesorów (po 2 z każdego powiatu), a po wykonaniu przewidzianych prawem 
przysiąg sejmik został jednomyślnie „solwowany” do wtorku154. Asesorami zo-
stali: wojski większy włodzimierski Józef Piniński (znany później przeciwnik 
Konstytucji 3 maja155), Antoni Rohoziński, wicesgerent grodzki łucki Feliks Hu-
lewicz, regent ziemski łucki Józef Wilczopolski, szambelan Wincenty Wojnarow-
ski i rotmistrz Tadeusz Jabłonowski156. Przedłużanie obrad poselskich na następny 
dzień praktykowano na Wołyniu w czasach Rady Nieustającej. Pierwszego dnia 
zwykle ustalano posłów, drugiego zaś układano instrukcję poselską157.

W czasie kontynuowanego 22 sierpnia 1786 r. sejmiku wybrano 6 posłów, 
którymi zostali: generałowie K. Miączyński i K. Kurdwanowski, podstarości łuc-
ki l. Hulewicz, starosta warecki A. Pułaski, rotmistrz S. Turno i gen. T. Błędow-
ski158. Miączyński i Turno znajdowali się na ustalonej w Gabinecie królewskim 
liście promowanych kandydatów do mandatu159, co nie przeczy ich związkom 

150 AGAD, ZP 130, s. 256. laudum sejmiku w Łucku z  21 VIII 1786; BCz 932, s. 743. J. Za-
górski, Opisanie diariuszem... 

151 BCz 736, s. 287. A. Rzyszczewski do M. Mniszcha, Łuck 22 VIII 1786.
152 AGAD, ZP 130, s. 256. laudum sejmiku w Łucku z  21 VIII 1786; W. Filipczak, Rugi 

poselskie..., s. 78.
153 BCz 736, s. 286. A. Rzyszczewski do M. Mniszcha, Łuck 22 VIII 1786.
154 AGAD, ZP 130, s. 256–257. laudum sejmiku w Łucku z  21 VIII 1786; W. Filipczak, Rugi 

poselskie..., s. 78.
155 C. Nanke, op. cit., s. 25; W. Szczygielski, Referendum trzeciomajowe, s. 19, 232.
156 Asesorzy są podani w kolejności, w jakiej podpisali się pod instrukcją poselską: CDIAU, 

f. 49, op. 1, spr. 1490, k. 34v.
157 BCz 737, s. 161–162. NN [Worcell?] do NN 3 VIII 1782.
158 AGAD, ZP 130, s. 252. laudum sejmiku w Łucku z 22 VIII 1786; A. Danilczyk, W kręgu..., 

s. 94.
159 AGAD, ZP 132, k. 60v. Konkurenci do poselstwa 1786.
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z opozycją. Na liście tej znajdował się też (ale jako kandydat alternatywny) kasz-
telanic bracławski Ignacy Czarnecki. Zrzekł się on na sejmiku pretensji do man-
datu ze względu na wyrok w procesie, który uzyskała na nim łowczyna kijowska 
Stecka. Ponieważ I. Czarnecki już drugi raz zrezygnował z aspiracji do poselstwa, 
obiecano mu wybór na kolejnym sejmiku160. l. Hulewicz był usilnie promowany 
na posła przez A. Rzyszczewskiego. Kasztelan lubaczowski w liście do króla sta-
rał się przedstawić podstarościego łuckiego w jak najlepszym świetle. Twierdził, 
jakoby jego podopieczny wytykał partii hetmańskiej nadużycia. Wybór l. Hule-
wicza na posła kasztelan przypisywał „łagodnemu” postępowaniu K. Miączyń-
skiego161. Ten fragment relacji A. Rzyszczewskiego nie brzmi wiarygodnie. Robi 
wrażenie próby stworzenia alibi dla dość pokrętnego postępowania kasztelana 
i osłony jego protegowanego przed oskarżeniami o współpracę z opozycją. Posta-
wę l. Hulewicza inaczej musiał oceniać M. Karczewski, skoro napisał: „Posłowie 
z Łucka obrani wszyscy są nieodstępni przyjaciele hetmańscy i Kurdwanowskie-
go”162. Szambelan był wprawdzie zainteresowany, by w jak najgorszym świetle 
przedstawiać wyniki sejmiku w Łucku, jednak oceniał on podstarościego łuckie-
go jako kandydata partii hetmańskiej już na tydzień przed sejmikiem163. W świe-
tle powyższej opinii należy uznać, iż opozycja całkowicie kontrolowała wybór 
wołyńskiej reprezentacji parlamentarnej. Nie wszyscy jednak wyłonieni w Łucku 
posłowie występowali na sejmie jako zdeklarowani przeciwnicy monarchy. Opo-
zycyjny manifest z 11 października 1786 r. w sprawie rugów poselskich podpisało 
tylko dwóch reprezentantów sejmiku łuckiego – K. Kurdwanowski i T. Błędow-
ski164. Pozostali posłowie z Wołynia zapewne nie chcieli jednoznacznie występo-
wać przeciwko dworowi, nawet jeśli byli, tak jak K. Miączyński, powszechnie 
oceniani jako klienci F. K. Branickiego165.

Również treść instrukcji poselskiej, mającej bardzo ogólny charakter, może 
wskazywać na chęć, by nadmiernie nie drażnić dworu. Posłowie mieli zade-
klarować królowi „niewygasłą wierność” i złożyć podziękowania za zwołany 
w „czasie prawa” sejm [!]. Pisano, że poprzednie instrukcje i lauda nie wzięły 
„prawie żadnego skutku”. „Nie napełniając instrukcjami” uchwały, wojewódz-
two wołyńskie wyraziło przekonane „o przymiotnym sposobie myślenia” posłów 
w sprawach kraju, jego swobód i wolności. Reprezentanci mieli starać się o ich 
utrzymanie. Jedynym konkretnym zaleceniem było podjęcie starań, „aby dłuższy 

160 CDIAU, f. 49, op. 1, spr. 1490, k. 32v-33. laudum sejmiku w Łucku  z 22 VIII 1786.
161 BCz 736, s. 287–288. A. Rzyszczewski do M. Mniszcha, Łuck 22 VIII 1786.
162 BCz 733, s. 42. M. Karczewski do króla 24 VIII 1786.
163 BCz 697, s. 501. Pretendenci do poselstwa z Wołynia.
164 BCz 840, s. 499–500. Manifest ministrów, senatorów i posłów z 11 X 1786; W. Filipczak, 

Życie sejmikowe..., s.  175.
165 Por. W. Szczygielski, Miączyński Kajetan, s. 562.
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czas sejmowania na zawsze był zamierzony”166. Tak sformułowana instrukcja nie 
mogła uchodzić za kontrowersyjną politycznie. Także niektórym politykom rega-
listycznym bliska była idea przedłużenia obrad parlamentu167. Wbrew zastrzeże-
niom A. Danilczyka można więc uznać, że instrukcja była gestem pod adresem 
wołyńskich regalistów, a także tej części szlachty, która, współpracując ze stron-
nictwem hetmańskim na sejmiku, nie chciała palić za sobą mostów w stosunkach 
z dworem168.

Zanim w Łucku wybrano posłów, kasztelan wołyński F. Młocki, po powro-
cie do Czekna, zagaił 21 sierpnia 1786 r. konkurencyjne obrady. Na marszałka 
koła rycerskiego wybrano stolnika łuckiego Józefa ledóchowskiego. Zgromadze-
nie regalistyczne wyłoniło 6 asesorów. Zostali nimi: cześnikowicz łucki Antoni 
Kondracki, stolnikowicz łucki Gabriel Peretiatkowicz, komornik graniczny Józef 
Żochowski, chorążyc parnawski (?) Adam Sławek, cześnikowicz łucki leon Kon-
dracki i cześnikowicz płocki Andrzej Turowski169. Obradujący w Czeknie wy-
brali jako posłów na sejm: gen. K. Miączyńskiego, łowczego włodzimierskiego 
J. Zagórskiego, podstarościego owruckiego S. Hulewicza, szambelana Marcina 
Młodeckiego, pułkownika J. Podhorodeńskiego i szambelana Franciszka Wąso-
wicza170. Zwraca uwagę fakt, że w gronie tym nie znaleźli się starosta włodzimier-
ski M. ledóchowski i szambelan M. Karczewski. Ten ostatni wyjaśnił przyczyny 
tej sytuacji w liście do króla. Obaj pretendenci do mandatu chcieli zanegować 
oskarżenia opozycji, że zostali wysłani przez dwór na Wołyń po to, by zaburzyć 
sejmiki. Zamierzali zademonstrować, że wbrew twierdzeniom przeciwników nie 
kierowali się prywatnym interesem. M. Karczewski skarżył się przy okazji na 
szykany opozycji. K. Miączyński żartował sobie z szambelana, że został posłany 
„na szpiega”. Podobno naśmiewał się także z wizyt Karczewskiego w Dęblinie 
(u M. Mniszcha), mówiąc, że „rady i wdawanie się do” marszałka wielkiego ko-
ronnego „nic niewarte i nie pomogą”. Sytuacja ta miała miejsce zapewne pod-
czas misji (podobno było ich kilka), z którą szambelan został wysłany do Łucka  

166 CDIAU, f. 49, op. 1, spr. 1490, k. 33v-34. laudum i instrukcja sejmiku w Łucku  z 22 VIII 
1786.

167 W. Filipczak, Sejmiki ziemi czerskiej 1780–1786, „Przegląd Nauk Historycznych”, R. IX, 
2010, nr 1, s. 162–163.

168 A. Danilczyk (W kręgu..., s. 95), polemizując ze mną, błędnie cytuje tekst artykułu, twier-
dząc, że pisałem, iż partyzanci hetmańscy czynili „ukłony w stronę łuckich regalistów”. W rzeczy-
wistości stwierdziłem, iż „ukłonem” była rezygnacja z punktu w sprawie manifestu Branickiego, 
o czym pisze też autor monografii sejmu z 1786 (ibid., s. 95). Por. W. Filipczak, Rugi poselskie..., 
s. 78.

169 AGAD, ZP 130, s. 260. laudum sejmiku w Czeknie z 22 VIII 1786 (także: CDIAU, f. 49, 
op. 1, spr. 1485, k. 2-2v – znajomość wypisu z archiwum kijowskiego zawdzięczam Panu Doktoro-
wi Jerzemu Ternesowi).

170 AGAD, ZP 130, s. 260–261. laudum sejmiku w Czeknie z 22 VIII 1786; A. Danilczyk, 
W  kręgu..., s. 94.
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przez sejmik czeknieński171. Jak widać, generał-inspektor był „grzeczniejszy” nie 
dla wszystkich.

Uchwalona w Czeknie instrukcja poselska była dłuższa niż przyjęta w Łuc-
ku, choć liczyła tylko 8 punktów. Na uwagę zasługują trzy jej elementy. Sejmik 
w Czeknie w zasadzie pozytywnie odniósł się do projektu Departamentu Woj-
skowego z lipca 1785 r., choć zgadzał się na wydawanie rekruta tylko z dóbr 
duchownych i królewskich (przemilczano więc miasta i miasteczka prywatne), 
i to zgodnie z uchwałą wspomnianego już sejmiku gospodarskiego w Krzemień-
cu172. Regaliści wołyńscy oczekiwali objaśnienia i poprawy uchwalonej w 1784 r. 
ustawy dotyczącej egzekucji wyroków sądowych173. Domagano się też przyjęcia 
prawa, które ustanawiałoby kary na osoby sprowadzające na sejmiki żołnierzy 
i szlachtę z innych województw i ziem174. Było to oczywiste nawiązanie do dzia-
łań opozycji na sejmiku w Łucku, na które skarżono się  też w początkowej części 
laudum. Poza wcześniej omówionymi zarzutami, znanymi już z korespondencji, 
w uchwale stwierdzono, że straże pilnujące wjazdów do Łucka nie wpuszczały do 
miasta niektórych urzędników175.

Szlachta popierająca sejmik w Łucku odpowiedziała manifestem, który pod-
pisało kilkaset osób, m.in.: podkomorzy krzemieniecki F. Drzewiecki, starosta 
owrucki Jan Stecki, deputat wołyński S. Rohoziński, marszałek sejmiku F. Ro-
hoziński, asesorzy J. Piniński, A. Rohoziński i J. Wilczopolski, wojski wołyński 
Jerzy Marceli Omieciński, miecznik krzemieniecki Mateusz Falkowski, skarb-
nik łucki Jerzy Falkowski, wojski łucki Józef Sławuszewski, K. Kurdwanowski, 
A. Pułaski, T. Błędowski i S. Turno176.

Obrady czeknieńskie zakończyły się zapewne 22 sierpnia 1786 r. Taka data 
widnieje pod uchwałą zgromadzenia, w tym dniu dokonano też jej oblaty w księ-
gach grodzkich łuckich177. Po zakończeniu sejmiku z Łucka do Czekna przyjechał 

171 BCz 733, s. 41. M. Karczewski do króla 24 VIII 1786; A. Danilczyk, W kręgu..., s. 94 
(przypis 143). O kilku wyjazdach delegatów sejmiku w Czeknie do Łucka pisał J. Zagórski (BCz 
932, s. 741).

172 AGAD, ZP 130, s. 261. laudum i instrukcja sejmiku w Czeknie z 22 VIII 1786 (także: 
CDIAU, f. 49, op. 1, spr. 1485, k. 2v). Por. E. Rostworowski, Sprawa aukcji..., s. 149–150; W. Fi-
lipczak, Życie sejmikowe..., s.  141.

173 AGAD, ZP 130, s. 261. laudum i instrukcja sejmiku w Czeknie z 22 VIII 1786 (także: 
CDIAU, f. 49, op. 1, spr. 1485, k. 2v); W. Filipczak, Życie sejmikowe..., s.  132.

174 AGAD, ZP 130, s. 262. laudum i instrukcja sejmiku w Czeknie z 22 VIII 1786 (także: 
CDIAU, f. 49, op. 1, spr. 1485, k. 3).

175 AGAD, ZP 130, s. 259–260. laudum sejmiku w Czeknie z 22 VIII 1786 (także: CDIAU, 
f. 49, op. 1, spr. 1485, k. 1-1v).

176 CDIAU, f. 49, op. 1, spr. 1490, k. 36v-43. Manifest szlachty wołyńskiej. Chciałbym gorą-
co podziękować Panu Doktorowi Jerzemu Ternesowi, dzięki uprzejmości którego skorzystałem ze 
skanu  manifestu.

177 AGAD, ZP 130, s. 259, 262, 264. laudum i instrukcja sejmiku w Czeknie z 22 VIII 1786.
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gen. Stanisław E. Zakrzewski, który w imieniu K. Kurdwanowskiego wyzwał 
kasztelana F. Młockiego na pojedynek. K. Kurdwanowski chciał wyzwać tak-
że J. Sanguszkę, ale wysłany przez niego z biletem S. Turno nie znalazł staro-
sty krzemienieckiego na stancji178. Po sejmiku wołyńscy posłowie regalistyczni 
(J. Zagórski, J. Podhorodeński) alarmowali przywódców stronnictwa dworskiego 
(Stanisława Augusta, M. Mniszcha), skarżąc się na przemoc, intrygi i zamachy 
na życie czynione przez stronę przeciwną. Gwałtowne działania opozycji miały  
być uzasadnieniem dla utrzymania na rugach posłów ze zgromadzenia czeknień-
skiego179. Wiadomości rozchodziły się jednak dość wolno, być może wskutek 
działań opozycji (regaliści skarżyli się na przemoc, wręcz zagrożenie życia, rów-
nież po sejmiku180), skoro pisząc pierwszy list z 24 sierpnia, M. Mniszech był 
zdumiony, iż nie ma jeszcze nowin sejmikowych z Łucka181. Na dwór udał się 
M. ledóchowski, by osobiście zrelacjonować przebieg wydarzeń182. Stanisław 
August rozmawiał też o tym, co działo się na Wołyniu, ze stolnikiem W. święto-
sławskim183.

Obraz panującej w Łucku przemocy, brutalnego wręcz postępowania opo-
zycji przyjął bez większych zastrzeżeń A. Danilczyk184. Wydaje się jednak, że do 
relacji czeknieńskich regalistów należy podejść z większym krytycyzmem. Zwra-
ca uwagę fakt, iż informacje regalistów na temat przemocy i gwałtów czynio-
nych przez opozycję mają charakter ogólnikowy. Konkretne są tylko wiadomości 
o pogróżkach i próbach sprowokowania pojedynków. Wystawianie straży przy 
kościołach i bramach nie dowodzi używania przemocy, skoro brak jest potwier-
dzonych danych, że kogoś do miasta lub na obrady nie wpuszczono. Znane mi 
źródła milczą na temat manifestu, który w takiej sytuacji powinni wnieść rega-
liści. Zgodnie z obowiązującymi zwyczajami w takim dokumencie powinny się 
bowiem znaleźć szczegółowe informacje o sprawcach zajść i osobach przez nich 
poszkodowanych185. Bardziej należy więc mówić o zastraszaniu, groźbach i presji 
wywieranej na regalistów. Wydaje się, że nawet Stanisław August sceptycznie 
podchodził do twierdzeń o przemocy stosowanej w czasie sejmiku łuckiego. Król 

178 BCz 932, s. 743–744. J. Zagórski, Opisanie diariuszem...; M. Czeppe, Sanguszko Janusz, 
s. 493.

179 BCz 735, s. 437–438. Józef Bożydar Podhodoreński do króla, bd.; BCz 932, s. 745–746. 
J. Zagórski do króla, Łuck 23 VIII 1786.

180 BCz 733, s. 41. M. Karczewski do króla 24 VIII 1786; A. Danilczyk, W kręgu..., s. 95.
181 BCz  927, s. 738–739. M. Mniszech do króla, Dęblin 24 VIII 1786. Szczegóły wydarzeń 

zostały poznane jeszcze tego samego dnia, o czym świadczy kolejny list do monarchy (z tą samą 
datą): BCz 927, s. 741–742.

182 BCz 927, s. 453. F. Młocki do króla, Łuck 22 VIII 1786; BCz 930, s. 57. J. Sanguszko do 
króla, Zasław 25 VIII 1786.

183 BCz  728, s. 545. Król do M. ledóchowskiego 1 IX 1786.
184 A. Danilczyk, W kręgu..., s. 95.
185 Por. W. Filipczak, Życie sejmikowe..., s. 170.
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w ten sposób pisał do M. ledóchowskiego: „lubo dość silnie stolnik krzemie-
niecki [W. świętosławski] przeświadczał mnie o czystości intencji podkomorzego 
krzemienieckiego [F. Drzewieckiego], o czym sam rad bym nie powątpiewać, 
przeświadczyć się jednak o tym wszystkim, co było mówione, prędzej nie mogę, 
ażeby tenże podkomorzy krzemieniecki, poniewolnie do roboty przeciwnej urzęd-
ników i obywatelów województwa wołyńskiego wciągniony i prawie przymuszo-
ny (jak mnie stolnik świętosławski zapewniał), dziś w zupełnej wolności będąc 
wytłumaczenia myśli i chęci swojej, nie żalił tego gwałtu sobie i obywatelom 
wyrządzonego...”186.

Niewątpliwie oprócz mas sprowadzonej szlachty i żołnierzy przewagę opo-
zycji dawała także umiejętnie prowadzona propaganda. Powoływano się na pro-
tekcję G. Potiomkina dla F. K. Branickiego. Starano się skompromitować stron-
ników monarchy, o czym świadczą przytoczone wcześniej żarty na temat M. Kar-
czewskiego. Usiłowano w jak najgorszym świetle przedstawić intencje dworu. 
Ogłaszano, jakoby król obiecał wołyńskim regalistom, „iż lada sejmiczek zrobić 
w chatce”, a zostanie on utrzymany na rugach187.

Nie zamierzam omawiać dalszego losu rozdwojonych sejmików wołyńskich, 
gdyż zrobiłem to w artykule na temat rugów poselskich. Wydaje się, że o porażce 
sejmiku w Czeknie na sejmie (jego przedstawiciele sami zrezygnowali z manda-
tów) zadecydowało nie tylko stanowisko rosyjskiego ambasadora Ottona M. von 
Stackelberga, choć był to zapewne czynnik kluczowy188. Nie należy lekceważyć 
tego, iż regaliści, tocząc obrady w innym miejscu, niż przewidywało prawo, nie 
mieli dostatecznie silnych argumentów, by zakwestionować legalność sejmiku 
w Łucku.

THE SPLITTING Of THE DEPuTIES’ REGIONAL COuNCILS 
Of vOLHyNIA IN 1786

The d’Ugrumoff’s affair caused an exacerbation of dealings between Stanisław August and the 
aristocracy’s opposition in 1785-1786. In this situation a strong political battle was being fought at the 
deputies’ regional councils (sejmiki poselskie) before the parliament in 1786. Particularly turbulent 
were the proceedings in Volhynia, where an open conflict broke out. The majority of the aristocracy, 
led by the supporters of hetman Franciszek Ksawery Branicki gathered in Łuck, a traditional place 
for the regional councils. The leaders of the Volhynian regalists organised a competing assembly in 
the village of Czekno. The negotiations were under way, meaning of which should not be ignored. 
Even though they did not end successfully, they had a serious impact on the progression of events. 
The opposition, having at its disposal a large number of dependent aristocracy and militia, fully 
controlled the situation in Łuck. However, an attempt was made of not vexing the regalists unduly, 
which can be evidenced by a very general deputy instruction. The king’s opponents were trying to 
put a strong pressure on the leaders of the opposing camp. Nevertheless, the account of the regalists 

186 BCz 728, s. 545. Król do M. ledóchowskiego 1 IX 1786.
187 BCz 733, s. 42. M. Karczewski do króla 24 VIII 1786.
188 W. Filipczak, Rugi poselskie..., s. 78–79. Zob. też: A. Danilczyk, W kręgu..., s. 134–135.
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on the violence taking place in Łuck should be critically approached. It seems that the failure of the 
regional council at Czekno during the parliamentary session (rugi sejmowe) was decided not only 
by the standpoint of the Russian ambassador Otto M. von Stackelberg. The supporters of the court, 
who were conducting the proceedings in a place different from the one indicated by law, did not have 
strong enough arguments in order to question the legality of the regional council in Łuck.
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Pierwotny kościół pw. św. Stanisława Biskupa w Modliborzycach1, niebędący 
jeszcze parafialny i wzniesiony zapewne z drewna2, miano zbudować w 1629 r., 
a więc dwa lata przed wydaniem przez Zygmunta III pierwszego przywileju lo-
kacyjnego dla Modliborzyc3, lub w 1634 r.4. Dyplom fundacyjny tego kościoła 
z 1629 r. przechowywano rzekomo w bibliotece parafialnej w Modliborzycach 
jeszcze w 1781 r.5, zaś jego wystawcą miał być Stanisław Wieteski (Wioteski), 
herbu Rola, stolnik bełski, właściciel Modliborzyc i Bychawy6. Jest to jednak 
niemożliwe, skoro same Modliborzyce jeszcze wówczas nie istniały. 

1 Jak wynika z tekstu wizytacji kościoła z 1689 r., musiał on przejściowo nosić także wezwa-
nie podwójne – św. Stanisława Biskupa i św. Marcina, Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krako-
wie (dalej: AKMKr.), AV Cap. 66, „Visitatio externa archidiaconatus Zawichostensis A. D. 1689 in 
mense Novembre et Decembre Expedia, in qua iura ecclesiarum, proventus parochorum una cum 
descriptionibus ecclesiarum et aedificiorum, noviter et ante existentium, connotata demonastrantur. 
Decanatus: Urzędowiensis, Zawichostensis et Opatoviensis”, s. 13.

2 Por. Biblioteka Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie (da-
lej: BPAN-PAUKr.), rkps 2375 (J. A. Wadowski, Kościoły w Lublinie i diecezji krakowskiej, t. I), 
s. 329.

3 J. Łosowski, Kancelarie miast szlacheckich województwa lubelskiego od XV do XVIII wieku, 
lublin 1997, s. 100.

4 U. Bzdyra (Dzieje Modliborzyc. Kalendarium, „Wieści Gminne” 2008, nr 10, s. 23) podaje 
nawet lokalizację świątyni – rynek, która nie odpowiada obecnej lokalizacji kościoła. Niestety, nie 
przywołuje żadnej podstawy tego twierdzenia.

5 Archiwum Archidiecezjalne lubelskie (dalej: AAl), Rep 60, A 105, „Akta Wizyty Gene-
ralney w trzech Dekanatach Chodelskim, Urzędowskim y Kazimierskim z woli y rozkazu Jaśnie 
Oświeconego Imci X. Kajetana Ignacego Sołtyka Biskupa Krakowskiego Xiążęcia Siewierskiego 
przez X. Antoniego Franciszka Dunina Kozickiego Kolegiaty Pileckiej Dziekana od dnia 15 maja 
Roku Pańskiego 1781 poczęty, a w Roku 1782 dniach ostatnich miesiąca stycznia odprawioney 
y dokończoney spisane”, s. 564. 

6 Zob. H. Gmiterek, Dzieje miasta w XVII–XVIII wieku, [w:] Dzieje Bychawy, red. R. Szczy-
gieł, Bychawa–lublin 1994, s. 56–57.

Dominik Szulc
(Lublin)

relikwie z kościoła pw. św. Stanisława biskupa 
w modliborzycach z drugiej połowy XViii wieku 

i okoliczności ich zdeponowania



192

W 1632 r. rodzice i siostry Wieteskiego trzymali połowę pobliskiego Poto-
ku Stany7, a on sam rok wcześniej był już właścicielem należących do parafii 
w Słupiach Wierzchowisk8, zaś od króla uzyskał zgodę na lokację przestrzenną 
miasta na gruntach Słupi, wsi także należącej już do niego9. Podobno Wieteski 
początkowo nawet zamierzał ufundować w Modliborzycach klasztor Kanoników 
Regularnych10, ale z zamiaru tego ostatecznie wycofał się11. Zdaniem ks. leona 
Kuśmierczyka do budowy obecnego murowanego kościoła w Modliborzycach 
przystąpiono w 1643 r.12. Być może związane było to z wydaniem w 1642 r. przez 
S. Wieteskiego dokumentu lokacyjnego dla miasta i zezwolenia na wyrąb w la-
sach na potrzeby budowlane13. lokacja i rozwój przestrzenny miasta spełniałyby 
więc rolę czynników sprawczych14. Znajdująca się w tym kościele jeszcze blisko 
50 lat temu barokowa tablica kamienna z ok. połowy XVIII w. informować miała 
o jego wzniesieniu w 1661 r.15, co zapewne należy uznać za datę zakończenia 
budowy. Tymczasem ostatnie badania architektoniczne kościoła przeprowadzone 
przez Huberta Mącika wskazują na starszą metrykę tego założenia niż z lat czter-
dziestych-sześćdziesiątych XVII w., co ponownie karze przemyśleć wspomnianą 
poprzednio możliwość fundacji świątyni już w 1629 r.16.

 7 Archiwum Państwowe w lublinie (dalej: APl), Księgi ziemskie urzędowskie, ks. 20,  
k. 85v i n.

  8 Ibid., k. 168v-170. 
  9 Ibid., k. 145v; J. Łosowski, op. cit., s. 100.
10 Klasztor taki istniał już wówczas w nieodległym Kraśniku.
11 B. Chlebowski, Modliborzyce, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych 

krajów słowiańskich…, t. VI, Warszawa 1885, red. F. Skulimierski, B. Chlebowski, J. Krzywicki 
i W. Walewski, s. 566.

12 Ks. l. Kuśmierczyk, Rozwój zaludnienia parafii Słupie–Modliborzyce, „Janowskie Korze-
nie” 2008, nr 10, s. 24; por. ks. J. Bazylak, Zarys historii parafii Modliborzyce (cz. 1), „Janowskie 
Korzenie” 2006, nr 6, s. 23.

13 J. Łosowski, op. cit., s. 100.
14 Por. P. Szafran, Rozwój średniowiecznej sieci parafialnej w Lubelskiem, lublin 1958, s. 97–

98. Wieteski mógł sam zabiegać u bp. krakowskiego Piotra Gembickiego o przeniesienie ośrodka 
parafialnego ze Słupiów do Modliborzyc, gdyż znacznie podnosiłoby to rangę jego miasta. Sam 
Wieteski mógł zresztą odziedziczyć po poprzednich właścicielach Słupiów prawo patronatu i pre-
zenty do tamtejszego kościoła. Bolesław Kumor wśród przyczyn znoszenia samodzielności parafii 
w tym czasie wymienił także „dążność wielkiej własności […] szlacheckiej do centralizacji zarządu 
gospodarczego”, co mogło mieć zastosowanie w przypadku Słupiów i Modliborzyc (B. Kumor, 
Dzieje diecezji krakowskiej, t. IV, Kraków 2002, s. 375). Wieteski był właścicielem Słupiów już 
przynajmniej w 1637 r., zob. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Zamoy-
skich (dalej: AGAD, AZ), sygn. 749, s. 57.

15 Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. VIII, red. R. Brykowski i Z. Winiarz, z. 7, przyg. I. Ga-
licka i E. Rowińska, Warszawa 1961, s. 11. Ks. Jan Ambroży Wadowski uważał, że budowę kościoła 
ukończono w 1664 r. (zob.  BPAN-PAUKr., rkps 2375, s. 330). 

16 H. Mącik, Kościół parafialny p.w. św. Stanisława Biskupa w Modliborzycach. Architektura 
i problematyka urbanistyczna lokalizacji świątyni, [w:] Modliborzyce. Studia z dziejów miasteczka 
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Cyprian Walewski, ks. Marek Zahajkiewicz, Wit Szymanek, Urszula Bzdyra, 
ks. Józef Bazylak i ks. Józef Brzozowski uznali, iż w latach późniejszych na-
stąpiło przeniesienie parafii z pobliskich Słupi do Modliborzyc17, co datowali na 
1664 r., opierając się na wizytacji z 1748 r.18. Pogląd ten należy jednak zweryfiko-
wać. Znacznie wcześniejsza wizytacja kościoła modliborzyckiego z 1682 r. wspo-
mina bowiem powołanie proboszcza dla tej świątyni już 12 stycznia 1654 r.19. Po 
tym czasie prawdopodobnie obie parafie – Słupie i Modliborzyce, funkcjonowały 
w sąsiedztwie20, a inkorporacja tej pierwszej do drugiej nastąpiła nie później niż 
w 1674 r.21. Funkcje plebanii, kaplicy i cmentarza dla nowej parafii, jakie pełniły 
obiekty w Słupiach, przenoszono do Modliborzyc sukcesywnie od ok. 1748 r. do 
końca XVIII w.22. Choć była to parafia miejska, zapewne ustępowała liczbą wier-
nych innym podobnym parafiom dekanatu urzędowskiego (Kraśnik, Urzędów, 
Goraj). Wydaje się także, iż nie odgrywała w niej znaczniejszej roli. Przynajmniej 
od 1737 r. z grona miejscowych proboszczów nie rekrutowali się żadni dziekani 
czy wicedziekani urzędowscy, a następnie zaklikowscy23, również rzadko zwoły-
wano do tamtejszego kościoła kongregacje dekanalne urzędowskie (przynajmniej 

i gminy, red. D. Szulc, lublin–Modliborzyce 2014, w przygotowaniu (tekst udostępniony do plano-
wanej publikacji).

17 Por. BPAN-PAUKr., rkps 2375, s. 329. 
18 Ibid., rkps 757 (C. Walewski, Opis historyczny diecezji krakowskiej z XIX w., bez daty 

powstania), b.p.; ks. M. Zahajkiewicz, Diecezja lubelska. Informator historyczny i administracyj-
ny, lublin 1985, s. 194; W. Szymanek, Z dziejów powiatu janowskiego i kraśnickiego w latach 
1474–1975, Kraśnik 2003, s. 280; U. Bzdyra, Historia parafii i kościoła w Modliborzycach, „Wieści 
Gminne” 2006, nr 2, s. 18; ks. J. Bazylak, Zarys historii parafii Modliborzyce…, „Janowskie Ko-
rzenie” 2006, nr 6, s. 17, przyp. 12; ks. J. Brzozowski, Kościół parafialny w Słupiu – ciąg dalszy,  
„Wieści Gminne” 2008, nr 13, s. 30.

19 AKMKr., AV Cap. 12, „Acta visitationis decanatum Zawichostensis, Urzędoviensis et Opa-
tovensis ad archidiaconatum Zawichostensem pertinentium in Anno Domini 1682 peractae”, s. 121; 
Archiwum Państwowe w Kielcach/Oddz. w Sandomierzu, sygn. 949/189, „Hipoteka w Janowie”, 
nr 4, b.p.

20 Zob. Rejestr poborowy województwa lubelskiego (powiat lubelski i urzędowski z r. 1626, 
ziemia łukowska z r. 1620), opr. J. Kolasa i K. Schuster, Warszawa 1957, s. 81, przyp. 286.

21 AGAD, Archiwum Skarbu Koronnego, Dział I, nr 162, „Rejestr pogłównego województwa 
lubelskiego 1674 r.”, k. 61; AKMKr. AV Cap. 66, „Visitatio externa archidiaconatus Zawichostensis 
A. D. 1689 in mense Novembre et Decembre Expedia, in qua iura ecclesiarum, proventus parocho-
rum una cum descriptionibus ecclesiarum et aedificiorum, noviter et ante existentium, connotata 
demonastrantur. Decanatus: Urzędowiensis, Zawichostensis et Opatoviensiss”, k. 16 (tu informacja 
z 1689 r. – incorporandem puentum Eccl. Veteris in Slupia Dlotowa collaps ad Ecclam. Modlibo-
rzyensis).

22 D. Szulc, Zabudowania parafii św. Stanisława Biskupa w Modliborzycach w świetle wizy-
tacji prepozyta Antoniego Franciszka Dunin-Kozickiego z 1781 r., „Archiwa, Biblioteki i Muzea 
Kościelne” (dalej: ABMK), t. 94, 2010, s. 327–329.

23 Dopiero w 1797 r. proboszcz ks. Andrzej Spytecki został kanonikiem kolegiaty św. Michała 
w lublinie [S. Tylus, Duszpasterze Modliborzyc w latach 1756–1836 (w świetle materiałów metry-
kalnych), „Roczniki Teologiczne”, t. 50, 2003, s. 199].
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4 razy na ponad 63 odnotowane przypadki dla lat 1663–1781)24. W 1790 r. parafia 
w Modliborzycach na zawsze oderwała się od diecezji krakowskiej. Włączono ją 
do diecezji chełmskiej, następnie kieleckiej, a od 1805 r. – lubelskiej25.

Pierwsze informacje o zdeponowaniu w kościele w Modliborzycach reli-
kwii świętych pochodzą z 7 czerwca 1668 r., gdy sufragan krakowski bp Mikołaj 
Oborski, podróżując z Goraja do Opola, konsekrował tę świątynię oraz otaczają-
cy ją cmentarz26. Podejmowanie takich czynności było zwyczajnym elementem 
uroczystości poświęcania kościołów27. Wówczas to w znajdującym się w kaplicy 
północnej kościoła ołtarzu św. Jana Chrzciciela umieścił relikwie św. Justyna28, 
które 3 czerwca biskup zdeponował także w jednym z ołtarzy bocznych kościoła 
klasztornego dominikanów w położonym o 8 km od Modliborzyc Janowie, w są-
siedniej parafii bialskiej29. 

Dopiero jednak dla drugiej połowy XVIII w. notuję nie tyle większą licz-
bę zdeponowanych w Modliborzycach relikwii, ile raczej przyrost źródeł, takich 
jak księgi metrykalne, indeksy do ksiąg czynności pontyfikalnych biskupów30 czy 
protokoły wizytacyjne parafii przygotowywane według formularza znacznie bar-
dziej rozbudowanego aniżeli poprzednio31, które szerzej naświetlają okoliczności 
i wydarzenia towarzyszące złożeniu w kościele partykuł ciał świętych czy reli-
kwii związanych z Męką Pańską.

Dla całego tego okresu zarejestrowałem trzy interesujące mnie przypadki. 
Tylko 29 lipca 1751 r. relikwie zdeponował w Modliborzycach osobiście ordy-
nariusz krakowski bp Andrzej Stanisław Załuski. Na pewno uczestniczył w kon-
gregacji dekanalnej urzędowskiej odbytej 10 sierpnia tego roku w kościele w po-
bliskim Targowisku, a więc niecałe 2 tygodnie po wizycie w Modliborzycach32. 
Nadto już 7 lipca (o ile wskutek błędu pisarza nie chodzi o sierpień) erygował  

24 D. Szulc, Chronologia kongregacji dekanalnych urzędowskich w XVII–XVIII w. w świetle 
rejestracji metrykalnej, w przygotowaniu.

25 Ks. M. Zahajkiewicz, Dzieje Archidiecezji Lubelskiej (1805–2005), lublin 2005, s. 35–36 
i 39–41; por. J. Kumor-Mielnik, Organizacja terytorialna diecezji chełmskiej i lubelskiej do 1805 r., 
ABMK, t. 94, 2011, s. 69–75. 

26 AAl, Rep 60, A 105, s. 556.
27 Zob. m.in. A. Barciak, Cynowa, piętnastowieczna ampułka ze Starej Wsi, [w:] E scientia et 

amicitia. Studia poświęcone Profesorowi Edwardowi Potkowskiemu w sześćdziesięciopięciolecie 
urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, Warszawa–Pułtusk 1999, s. 33.

28 AKMKr., l. ord. 4, księga czynności pontyfikalnych bpa M. Oborskiego, k. 505 v.
29 Ibid., k. 505.
30 Za pomoc w przeprowadzeniu kwerendy w części z tych ksiąg (serii czynności sufraganów) 

dziękuję Panu Doktorowi Wiktorowi Szymborskiemu z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagielloń-
skiego.

31 Por. m.in. S. litak, Akta wizytacyjne parafii z XVI–XVIII wieku jako źródło historyczne, 
„Zeszyty Naukowe KUl”, z. 5, 1962, nr 3 (19), s. 46; Wstęp, [w:] Akta wizytacji generalnej diecezji 
inflanckiej i kurlandzkiej czyli piltyńskiej z 1761 r., Toruń 1998, wyd. S. litak, s. XIV; Vyskupo Igno-
to Jokūbo Masalskio kauno dekanato vizitacija 1782 m., opr. i wyd. V. Jogėla, Vilnius 2001, s. IX i n.

32 Archiwum Parafialne w Targowisku, „liber Copulatorum 1757–1787”, k. 38.
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mansionarum circa ecclesiam w Targowisku33. Załuski już od początku 1751 r. 
wizytował wschodnią część swojej diecezji, odwiedzając m.in. Gościeradów 
w dekanacie urzędowskim34. Nie wiemy natomiast, czy w wydarzeniach w Mo-
dliborzycach i Targowisku uczestniczył Kajetan Sołtyk, ówczesny koadiutor ki-
jowski, który, wg C. Walewskiego, 15 sierpnia 1751 r. odwiedził kościół w nieod-
ległym Batorzu35, a 20 sierpnia tego roku na pewno konsekrował nowy drewniany 
kościół w Targowisku36. Być może to podczas tej właśnie wizyty do miejscowego 
kościoła trafiły relikwie części drzewa z Krzyża świętego, które w 1781 r. znajdo-
wały się tam w pacyfikale wraz z relikwiami innych świętych37. Przypomnijmy, że 
również Załuski zdeponował w 1751 r. w Modliborzycach relikwie Krzyża świę-
tego, które od czerwca 1750 r. znajdowały się już także w oddalonym o 8 km od 
Modliborzyc kościele klasztornym św. Jana Chrzciciela w Janowie, sprowadzone 
tam przez miejscowego dominikanina, niejakiego o. Seweryna38. Nie wiemy, co 
prawda, czy do Modliborzyc trafiła drzazga czy np. gwóźdź, sądzić można jed-
nak, że tak jak w pochodzącym jeszcze z początku XV w. przypadku lubelskiego 
kościoła św. Stanisława chodziło o mocniejsze związanie miejscowej ludności 
z kościołem, poprzez stworzenie nowego, nośnego społecznie kultu39. Sprzyjała 
temu z pewnością osobista obecność ordynariusza w kościele, zapewne w towa-
rzystwie większości jego urzędników, personelu kancelaryjnego i dworu40, może 
także Sołtyka. Musiało to dodatkowo sprzyjać uczestnictwu w uroczystościach 
odpowiednio dużej rzeszy parafian i nie tylko41.

33 AKMKr., „Acta Episcopalia”, ks. 91, s. 74.
34 Ibid., k. I–III.
35 Biblioteka książąt Czartoryskich w Krakowie (dalej: BCz.), rkps 757, s. 25. Trudno ustalić, 

jak ma się do tego przypuszczenia fakt, iż na stronie tytułowej metrykalnej księgi chrztów miejsco-
wej parafii umieszczono, odmiennym duktem pisma i bez podpisu, adnotację datowaną 16 sierpnia 
1751 r., że ostatni wpis do tej księgi został wniesiony jeszcze w maju tr., co wygląda jak wyraz 
kontroli prawidłowości prowadzonej rejestracji metrykalnej, znanej nam z kongregacji dekanal-
nych, na którą biskup także mógł sobie zapewne pozwolić (zob. Archiwum Parafialne w Batorzu, 
„liber Baptizatorum 1734–1751”, karta tytułowa niepaginowana; por. ibid., s. 74; „liber naturom 
1751–1781”, nr 1, s. 1). 

36 AAl, Rep 60, A 105, s. 476.
37 Ibid., s. 177.
38 Muzeum klasztoru Dominikanów w Janowie lubelskim, Księga Bractwa Różańcowego, 

brak sygnatury i paginacji.
39 Zob. A. Sochacka, Powody lokalizacji w Lublinie grunwaldzkiego wotum Władysława Ja-

giełły, „Res Historica”, R. 31, 2011, s. 34.
40 Por. A. Łosowska, Kancelaria biskupa przemyskiego Jana z Targowisk (1486–1492), [w:] 

Urzędy państwowe, organy samorządowe i kościelne oraz ich kancelarie na polsko-ruskim pogra-
niczu kulturowym i etnicznym w okresie od XV do XIX w., red. H. Gmiterek i J. Łosowski, Kraków 
2010, s. 445.

41 Podobne wydarzenie, jakie miało miejsce 18 października 1761 r. w Kraśniku, bp bakowski 
i oficjał generalny lubelski Stanisław Rajmund Jezierski nazwał „zebraniem różnego stanu i stano-
wisk” (Dokument konsekracji kościoła szpitalnego św. Ducha w Kraśniku, opr. S. Olczak, „Regiona-
lista” 1995, nr 3, s. 43). Niestety nie zachowała się miejska księga rachunkowa z Modliborzyc z tego 
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Z kolei wizyta bp. bakowskiego (Mołdawia) i oficjała generalnego lubelskie-
go Stanisława Rajmunda Jezierskiego42 w Modliborzycach byłaby co najmniej 
jego piątą w dekanacie urzędowskim (poprzednie 1752, 1755, 1761 i 1762), o ile 
rzeczywiście wizyta ta odbyła się 25 listopada 1763, jak mówi o tym wizytacja 
z 1781 r.43, a nie w 1762 r., skoro wiemy skądinąd, że Jezierski był 12 lub 20 
listopada 1762 r. w pobliskim Kraśniku, gdzie także złożył relikwie wczesno-
chrześcijańskich męczenników44. Dodatkowo 3 grudnia 1762 r. klasztor Domini-
kanów w Janowie wizytował prowincjał o. Brunon Bożatko45, zaś Jezierski, jako 
dominikanin i były dwukrotny przeor lubelskiego klasztoru tego zgromadzenia46, 
mógł chcieć spotkać się z Bożatką. Być może należał on do specjalnej komisji du-
chownych, skoro 8 grudnia 1762 r. Jezierski potwierdził w Janowie jej orzeczenie, 
które uznało za cudowny tamtejszy obraz Matki Bożej Łaskawej zwany różańco-
wym47. Podróżując z Kraśnika do Janowa, Jezierski przejeżdżałby zapewne przez 
Modliborzyce. W tym przypadku popełniono zapewne błąd w protokole wizyta-
cji z 1781 r. lub błędnie odczytano dokument czy zapiskę dołączoną do relikwii 
św. Gaudentiusza48, poświadczającą ich autentyczność (tzw. autentyk). Obok tych 
w kościele znalazły się wówczas także relikwie innych świętych męczenników – 

czasu (J. Łosowski, Kancelarie miast szlacheckich województwa lubelskiego od XV do XVIII wieku, 
lublin 1997, s. 100), w której moglibyśmy, jak w przypadku wizytatora kościoła w pobliskim Kra-
śniku z 1781 r., oczekiwać informacji, czy biskup Załuski i jego otoczenie nocowali w mieście na 
jego koszt (por. Archiwum Państwowe w lublinie, Akta Miasta Kraśnika, ks. 40, k. 109v).

42 Więcej o nim w J. Reychman, Jezierski Stanisław Rajmund h. Nowina (1698–1782), „Polski 
Słownik Biograficzny” (dalej: PSB), t. 11, Wrocław 1964–65, s. 211.

43 Ciekawe, że w pobliżu (Boiska) przebywał 21 października 1763 r. biskup ordynariusz 
krakowski Kajetan Sołtyk (AKMKr., „Index actorum episcopalium”, ks. III, k. 313). Niestety, nie 
zachowała się ani księga jego czynności pontyfikalnych, ani żadna z ksiąg prywatnych.

44 D. Szulc, Wizyty biskupa bakowskiego Stanisława Rajmunda Jezierskiego w Kraśniku w po-
łowie XVIII w., „Pani Kraśnicka” 2011, nr 16, s. 24–28.

45 Muzeum Klasztoru Ojców Dominikanów w Janowie lubelskim, księga Bractwa Różańco-
wego (1660–1870), brak sygnatury, brak paginacji.

46 J. Reychman, Jezierski Stanisław Rajmund…, PSB, t. 11, s. 211.
47 S. Orzeł, Dominikanie w Janowie Lubelskim w latach 1660–1864, [w:] Janów Lubelski 

1640–2000, red. Z. Baranowski, J. Łukaszewicz i B. Nazarewicz, wyd. II, Janów lubelski 2010, 
s. 267; A. Szykuła-Żygalska, Warsztat Karola Burzyńskiego – twórcy wyposażenia podominikań-
skiego kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Janowie, „Janowskie Korzenie” 2012, nr 18, s. 20.

48 Gaudencjusz (Gaudenty), żyjący w III/IV w., był męczennikiem z czasów Dioklecjana. 
Jego relikwie znajdują się obecnie w kościołach w Pułtusku, Koronowie, Jasienicy i Krakowie,  
w klasztorach Karmelitów „na Piasku”, św. św. Piotra i Pawła oraz św. Mikołaja (J. i M. Łempiccy, 
Święci w Polsce i ich kult w świetle historii, Kraków 2008, s. 1012). W czasie trwających od 303 
do 311 r. represji antychrześcijańskich, w zachodniej części cesarstwa realizowanych przez tetrar-
chów Dioklecjana – Maksymiana i Konstancjusza, wolał oddać życie za wiarę, aniżeli odstąpić od 
niej jak wielu innych, w tym biskupów (m.in. bp Rzymu i papież Marceli I), co doprowadziło do 
rozłamu w Kościele (R. Fischer-Wollpert, Leksykon papieży, Kraków 1990, s. 20; A. Krawczuk, Po-
czet cesarzy rzymskich. Kalendarium Cesarstwa Rzymskiego, Warszawa 2001, wyd. II, s. 506–507,  
520, 533).
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Serenego49, Restytuta50 i Bazylego, być może Aleksandryjskiego51. Dodać można, 
że Jezierskiemu w Modliborzycach prawdopodobnie nie towarzyszyło tak licz-
ne otoczenie jak poprzednio Załuskiemu. Sufragana, którego jako pierwszy sam 
powołał, ze względu na niepewną sytuację polityczną bez wątpienia pozostawił 
w Bakoczy, zaś jego kancelaria oficjała nie miała charakteru ruchomego i zawsze 
pozostawała w lublinie52.

Przypuszczać należy, że celem wizyty odbytej 22 czerwca 1777 r. w modlibo-
rzyckim kościele przez sufragana krakowskiego bp. Józefa Olechowskiego było 
nie tylko złożenie relikwii św. Stanisława Biskupa. Dla społeczności parafialnej 
musiało to być wydarzenie znaczące, skoro ten53 był patronem kościoła. Możliwe 
to było dzięki zgodzie biskupa ordynariusza krakowskiego I. K. Sołtyka (tzw. de 

49 Właściwie nic o nim nie wiemy ponad to, że ok. 1050 r. jego relikwie znajdowały się w ko-
ściele w hiszpańskim Oviedo. Niewykluczone, że chodzi tu może o św. Serenę, przy czym dwie 
znane nam święte tego imienia są równe tajemnicze co Seran. Istnienie obu, z których jedna żyła 
w III/IV w., druga zaś przed 970 r., jest oparte jedynie na skromnych przekazach źródłowych, które 
nie dają nawet pewności, czy były w ogóle świętymi i męczennicami (Księga imion i świętych, opr. 
H. Fros i F. Sowa, t. I, Kraków 1997, s. 235, 239). Obecnie w Polsce brak jest relikwii Serana bądź 
którejś z Seren (zob. J. i M. Łempiccy, op. cit., s. 744–745).

50 Podobnie niewiele wiadomo o św. Restytucie, męczenniku rzymskim zamordowanym za 
panowania Dioklecjana, którego relikwie w połowie XII w. znalazły się w rzymskim kościele św. 
Andrzeja. W drugiej połowie IV w. biskupem Kartaginy był natomiast inny Restytut, którego mę-
czeństwo nie może być jednak uznane za pewne. Nadto znamy Restytutę z Bizerty, męczennicę zm. 
w 304 r., której relikwie w V w. znalazły się na włoskiej wyspie Ischia, zaś w X w. sprowadzono je 
do Neapolu, gdzie ich obecność poświadczona jest jeszcze w późniejszym średniowieczu (Księga 
imion i świętych, s. 62–63). Obecnie w Polsce relikwie Restytuta z III w. znajdują się w kościołach 
św. Katarzyny w Radomiu, dokąd trafiły przywiezione z Rzymu w 1684 r. (zob. J. i M. Łempiccy, 
op. cit., s. 324).

51 Relikwie świętych deponowanych zbiorowo i w tym samym czasie dobierano podług usta-
lonego uprzednio wspólnego kryterium. Te, które zdeponowano w 1763 r. w Modliborzycach, łączy 
to, że należały do świętych męczenników z czasów wczesnochrześcijańskich. Spośród świętych 
noszących imię Bazylego pozwala wykluczyć to św. Bazylego Wielkiego, który zmarł w pustelni 
w 390 r. (A. Sicari, Księga wielkich świętych i założycieli, Kielce 2006, s. 94) oraz innych, którzy 
zmarli w podobnych okolicznościach, jak Bazylego Młodszego czy Bazylego bp. Aix-en-Provence. 
Być może chodziło tu o św. Bazylidesa Aleksandryjskiego, gwardzistę prefekta Egiptu, który został 
ścięty nazajutrz po przyjęciu chrztu w 202 r. (J. Marecki, l. Rotter, Jak czytać wizerunki świętych. 
Leksykon atrybutów i symboli hagiograficznych, Kraków 2009, s. 104). Genetyczne patricinium 
jego greckiego imienia brzmi bowiem Bazyli (Księga imion i świętych, s. 379). Obecnie w Polsce 
nie są notowane relikwie żadnego św. Bazylego.

52 P. Hemperek, Oficjalat okręgowy w Lublinie w XV–XVIII w., lublin 1974, s. 111; por. Doku-
ment konsekracji kościoła szpitalnego św. Ducha w Kraśniku, opr. S. Olczak, „Regionalista” 1995, 
nr 3, s. 43.

53 św. Stanisław ze Szczepanowa doczekał dość licznej literatury, zob. m.in. Anonim tzw. Gall: 
Kronika Polska, Wrocław 1965, s. 55–56, Wrocław 2003, s. 52–56; Mistrza Wincentego Kronika 
Polska, Warszawa 1974, s. 117–118; H. Łowmiański, Król Bolesław II i biskup krakowski Stanisław. 
Dwie tendencje ustrojowe: jednowładcza i patrymonialna, ,,Studia Historyczne”, R. 22, 1979, z. 2, 
s. 165–197; T. Grudziński, Bolesław Śmiały – Szczodry i biskup Stanisław, Warszawa 1982, s. 164–
203; G. labuda, Św. Stanisław biskup krakowski, patron Polski, Poznań 2000, s. 77–128. 
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speciali mandato, de/ex mandato episcopi lub zezwolenie)54, ale także przekazania 
19 czerwca indultu55 prywatnej kaplicy leżącej nieopodal dworu w Wierzchowi-
skach w parafii modliborzyckiej, o którym wiemy, że wystawiony został w Krako-
wie56, być może przez Sołtyka. Dodać można, że rodzina tego ostatniego posiada-
ła od początku XVIII w. majątek w nieodległym Zaklikowie57. Sołtyk urodził się 
w 1715 r. w pobliskich Chwałowicach, wykonał wiele czynności pontyfikalnych 
w tych okolicach (m.in. konsekracja kościoła w świeciechowie w 1764 r.). Na 
cmentarzu w Modliborzycach znajduje się do dziś nagrobek Joanny z hr. Sołty-
ków Kochanowskiej (1779–1860). Nadto przypuszczać należy, że bp Olechowski 
mógł być obecny na odbytej 16 czerwca 1777 r. w kościele w Goraju kongrega-
cji dekanalnej, gdzie prawdopodobnie przebywał także proboszcz z Modliborzyc 
ks. Andrzej Kiźlewicz58. Nie wiemy natomiast, czy to on, czy może jeszcze ktoś 
inny (jak bp lenczowski, o którym niżej) poświęcił nowy ołtarz pw. św. Judy 
Tadeusza, o którym wiemy jedynie, że istniał już w 1778 r. i ufundowany został 
przez właścicieli Modliborzyc Kaspra Borawskiego i Teofilę z Nahoreckich59. Nie 
wiemy także, jakie relikwie miały spocząć w jego mensie. Jak wiadomo bowiem, 
za warunek konieczny funkcjonowania ołtarza i sprawowania przy nim liturgii 
uznawano założenie w nim tzw. sepulcrum – symbolicznego pochówku szcząt-
ków ciał świętych60, a następnie jego konsekrowanie61.  

Inaczej rzecz ma się z ewentualnymi odpustami przyznanymi kościołowi przy 
okazji deponowania w nim relikwii, co było zwyczajem często spotykanym. O ile 

54 Por. S. librowski, Wizytacje diecezji włocławskiej, t. I, cz. 1, lublin 1964, s. 67; Dokument 
konsekracji kościoła szpitalnego Św. Ducha w Kraśniku, s. 43; A. Łosowska, Kancelaria biskupa 
przemyskiego Jana z Targowisk (1486–1492), [w:] Urzędy państwowe, organy samorządowe i ko-
ścielne oraz ich kancelarie na polsko-ruskim pograniczu kulturowym i etnicznym w okresie od XV 
do XIX w., red. H. Gmiterek i J. Łosowski, Kraków 2010, s. 452, 463.

55 Zezwolenie, łaska, dyspensa, akt kompetentnego przełożonego kościelnego zwalniającego 
od zachowania określonego obowiązku wyznaczonego przez prawo, wydany w formie reskryptu 
(E. Wilemska, Indult, [w:] Encyklopedia katolicka, t. VII, lublin 1997, s. 146; Wizytacje generalne 
parafii unickich w województwie kijowskim i bracławskim po 1782 roku, opr. i wyd. M. Radwan, 
lublin 2004, s. 904).

56 Zob. D. Szulc, Zabudowania parafii św. Stanisława Biskupa w Modliborzycach…, ABMK, 
t. 94, s. 326.

57 H. Gmiterek, Kartki z dziejów Zaklikowa w XVII–XVIII wieku, [w:] Na pograniczu kultur, 
języków i tradycji. Prace ofiarowane Profesorowi Doktorowi Ryszardowi Szczygłowi w sześćdziesią-
tą rocznicę urodzin, red. M. Mądzik i A. Witusik, lublin 2004, s. 180–184.

58 Archiwum Parafialne w Modliborzycach (dalej: APM), „liber Natorum 1753–1798”, s. 15; 
Archiwum Parafialne w Kraśniku, „liber Mortuorum 1748–1773”,  brak paginacji.

59 APl, Akta miasta Modliborzyc (dalej: AMM), sygn. 2, s. 43.
60 Por. D. Szulc, E. Zielińska, Depozyt znaleziony w ołtarzu kościoła Wniebowzięcia Najświęt-

szej Marii Panny w Kraśniku, [w:] Między tekstem a znakiem. Prace ofiarowane Profesor Barbarze 
Trelińskiej w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. A. Jaworska i S. Górzyński, Warszawa 2013, 
s. 233–234. 

61 Por. AKMK, AV 6, s. 727 (ołtarz św. Antoniego w kościele w Janowcu w dekanacie solec-
kim; 1721).
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bowiem wizytacja kościoła z 1781 r. wprost stwierdza, że „odpustów żadnych nie 
masz”, o tyle już w protokole wizytacyjnym bp. lubelskiego Wojciecha leszczyc-
Skarszewskiego z 1806 r. opis relikwii zdeponowanych w świątyni w Modlibo-
rzycach znalazł się w części protokołu poświęconej odpustom nadanym kościo-
łowi (de reliquiis et indulgentijs). Jest to zrozumiałe, zważywszy na fakt, że już 
przynajmniej od XIV w. zdeponowaniu relikwii i poświęceniu kościoła czy ołta-
rza towarzyszyło nadanie przez biskupa miejsca odpustu (zazwyczaj 40-dniowe-
go)62. Wspomniany protokół informuje nas o odpustach nadanych jeszcze w 1776 
r.63, może przy okazji konsekracji przez sufragana krakowskiego i archidiakona 
sandomierskiego bp. Jana Kantego lenczowskiego nowych dzwonów64.

Przypuszczać należy, że opisywane relikwie złożono w murowanych men-
sach65 ołtarza głównego i ołtarzy bocznych, których łącznie było 1066, przy czym 
niewykluczone, że relikwie Krzyża świętego złożono przy istniejącym przynaj-
mniej od 1781 r. ołtarzu Pana Jezusa w kaplicy Bractwa Różańcowego67. Relikwie 
Krzyża świętego w kościele klasztornym w sąsiednim Janowie także umieszczo-
no na ołtarzu Bractwa Różańcowego68. W okresie staropolskim bractwa religijne 
uczestniczyły i pomagały w organizacji uroczystości w Wielki Piątek, szczególnie 
odwiedzano Grób Pański w kościele69. Nie wiemy natomiast, w jakim dokładnie 
relikwiarzu umieszczono je – w pobliskim (odległym o 17 km) kościele klasztor-
nym Kanoników Regularnych w Kraśniku w 1801 r. relikwie Krzyża świętego 
znajdowały się w srebrnej, pozłacanej i wysadzanej drogimi kamieniami puszce70. 
W Janowie „kosztów nie mało na robili się na oprawę Drzewa Chrystusowego” 
(25 VI 1750)71. Zaznaczyć należy, że wizytator z 1781 r., prepozyt szaniecki An-
toni Franciszek Dunin-Kozicki, zalecał wówczas usunięcie z kościoła w Modlibo-
rzycach 5 ołtarzy, a dla pozostałych zakup nowych portatyli72. Ciekawe, że liczba 

62 Zob. W. Szymborski, Odpusty w Polsce średniowiecznej, Kraków 2011, s. 123.
63 APM, „liber Natorum 1753–1798”, s. 16.
64 D. Szulc, Zabudowania parafii św. Stanisława Biskupa w Modliborzycach…, s. 325.
65 Łac. mensa itineraria – kamienna czworoboczna płyta, będąca ołtarzem przenośnym, nazy-

wana także portatylem. Symbolizuje stół, przy którym w wieczór wielkoczwartkowy Jezus spoży-
wał ucztę z uczniami. Konsekrowana przez biskupa mensa posiada wgłębienie na relikwie świętych 
oraz przedmioty liturgiczne. Może pełnić rolę tabernakulum (Mensa, [w:] Vyskupo Ignoto Jokūbo 
Masalskio kauno dekanato vizitacija…, s. 873).

66 AAl, Rep 60 A 105, s. 557–558, 571.
67 Por. ibid., s. 571. Wiemy jednak o istnieniu w kościele w 1772 r. ołtarza Matki Najświętszej 

Różańcowej (APl, AMM, sygn. 2, s. 57).
68 Muzeum Klasztoru Ojców Dominikanów w Janowie lubelskim (dalej: MKOD), Księga 

Bractwa…, brak paginacji.
69 M. Surdacki, Edukacja i opieka społeczna w Urzędowie XV–XVIII w., lublin 2004, s. 148.
70 AAl, Rep. 60 A 186, s. 167.
71 MKOD, Księga Bractwa…, brak paginacji.
72 Biblioteka Metropolitalnego Seminarium Duchownego w lublinie, ks. J. Bazylak, Zarys 

historii parafii Modliborzyce, Janów lubelski 1964, mps, s. 32.
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tych ołtarzy, które miały pozostać i którym towarzyszyły w większości mensy z 
portatylami, być może pozwalającymi na przechowywanie relikwii, odpowiadała 
liczbie relikwii złożonych w 1751 i 1763 r., gdyż wiadomo, że już 30 stycznia 
1778 r. biskup lenczewski wydał zgodę na przerobienie jednej z monstrancji z 
kościoła na pacyfikał, a więc rodzaj relikwiarza do przechowywania relikwii św. 
Stanisława73 i Krzyża świętego74. Nie wiemy, jak dokładnie wyglądał, jednak 
przypuszczać należy, że pozbawiony był szerokiej stopy, a jego wysokość wy-
nosiła nie więcej niż 30–40 cm, gdyż umożliwiało to jego łatwe podniesienie i 
użycie podczas uroczystej celebry75. W Kraśniku do jednego z obowiązków pod-
skarbich Bractwa Różańcowego (29 VII 1759) należało „doglądanie mszy S. Re-
likwiarzowej po każdey niedzieli brackiej […] Z wystawieniem krzyża [pacyfika-
łu? – D. Sz.]”76. Zbliżone relikwiarze o kształcie krzyża (tzw. enkolpiony-pekto-
rały), tyle że jeszcze mniejsze, przeznaczone nawet do codziennego użytku przez 
ogół ludności z terenu diecezji krakowskiej, znamy już co najmniej z XI–XII w.77. 
Wnioskować można, że zachowano dotychczasowy kształt monstrancji, dosto-
sowując ją jedynie do zdeponowania z niej relikwii. Być może jednak jakiś czas 
potem pacyfikał ten zamieniono na nowy, w kształcie krzyża, skoro w nocy z 22 
na 23 października 1806 r. skradziono z kościoła „Krzyż z kompozycyi posrebrza-
ny w którym relikwie S. Stanisława Biskupa Męczennika zjedey strony z drugiey 
zaś Drzewa świętego”. Wskazuje to ponadto na przeniesienie do tego pacyfikału 
relikwii Krzyża świętego. Po kradzieży z 1806 r. prawdopodobnie nie odzyskano 
już ani pacyfikału, ani „zamkniętych” (inclusit)78 w nim relikwii79, choć miasto 

73 AAl, Rep 60 A 105, s. 559.
74 A. Bochniak, J. Bagaczewski, Relikwiarz Krzyża Świętego w katedrze sandomierskiej, „Pra-

ce Komisji Historii Sztuki PAU”, t. 7, 1937–1938, s. 5.
75 Ibid., s. 4.
76 Archiwum Parafialne w Kraśniku, Księga Bractwa Różańcowego, brak sygnatury, s. 114.
77 M. Piotrowski, M. Kępka, M. Żuchowska, Wybrane wczesnośredniowieczne zabytki arche-

ologiczne z pogranicza polsko-ruskiego na Lubelszczyźnie, [w:] Pogranicze polsko-ruskie we wcze-
snym średniowieczu na Lubelszczyźnie, red. E. Banasiewicz-Szykuła, lublin 2009, s. 126.

78 Tak zwyczajowo określano złożenie relikwii w mensie ołtarzowej (por. R. Karpińska, Co 
wiesz o miejscu, do którego przychodzisz w każdą niedzielę, cz. 12, „Pani Kraśnicka” 2011, nr 16, 
s. 36).

79 BCz., rkps 185, nr 4. Późniejsze protokoły wizytacji duszpasterskich parafii prawdopodob-
nie nie zachowały się, a przynajmniej brak ich w Archiwum Archidiecezjalnym lubelskim. Nie-
stety, część akt przedwojennego Archiwum Historycznego Diecezji lubelskiej zaginęła bezpowrot-
nie podczas II wojny światowej, gdy jego zasób został częściowo przeniesiony przez Niemców do 
Krakowa, częściowo zniszczony, przeniesiony do Archiwum Państwowego lub złożony w jednym 
z pomieszczeń kościoła powizytkowskiego (M. Zahajkiewicz, op. cit., s. 80). Część akt mogła ulec 
zniszczeniu lub zaginąć także niedługo po 1904 r., w efekcie nieodpowiedzialnych działań podej-
mowanych przez kolejnych wizytatorów i notariuszy kurialnych, czego liczne przykłady znamy 
z całego kraju (por. S. librowski, Repertorium akt wizytacji kanonicznych dawnej Archidiecezji 
Gnieźnieńskiej, cz. 1, z. 1, ABMK, t. 28, 1974, s. 51–52).
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prawdopodobnie utrzymywało wówczas policjanta80. Do podobnych kradzieży 
w regionie dochodziło już poprzednio, skoro 28 lipca 1796 r. cyrkularz józefow-
ski baron Tachs przesłał do proboszcza i władz miejskich Modliborzyc komunikat 
o precjozach skradzionych z kościołów leżących w granicach jego cyrkułu, wśród 
których znalazła się także jakaś monstrancja, choć nie wiemy, z której dokładnie 
świątyni pochodziła81. Niestety, akta urzędu cyrkularnego lubelskiego, któremu 
w latach 1803–1809 podlegały administracyjnie Modliborzyce82, zachowały się 
szczątkowo i nie zawierają zawiadomienia, jakie w końcu 1806 r. wydał zapewne 
miejscowy cyrkularz w sprawie poszukiwania paramentów skradzionych z inte-
resującego nas kościoła83. 

Brak jest niestety niebudzących wątpliwości argumentów potwierdzających 
związek między liczbą ołtarzy w kościele po 1781 r. a liczbą relikwii zdepono-
wanych w 1751 i 1763 r. Oznaczałoby to jednocześnie (o czym brak informacji 
w protokole wizyty), że Kozicki polecił otworzyć ewentualne mensy ołtarzowe 
w celu stwierdzenia ich zawartości przed podjęciem decyzji o usunięciu całych 
ołtarzy czy zamianie starych portatyli na nowe. Weryfikacja tych przypuszczeń 
poszerzy naszą wiedzę na temat szczegółów deponowania relikwii w kościołach 
oraz przeprowadzania wizytacji tych ostatnich w okresie staropolskim. W każ-
dym razie otwarcie mens ołtarzowych nakazali wizytatorzy w kościele w Ptasz-
kowej w 1608 r.84. Podobna sytuacja miała prawdopodobnie miejsce także przed 
poważną renowacją ołtarzy w kościele w Janowcu nad Wisłą, która odbyła się 
zapewne w 1721 r.85. W każdym razie kilka lat temu podczas konserwacji ołtarza 

80 Zob. APl, AMM, sygn. 6, s. 21–26. 
81 APl, AMM, sygn. 5, s. 188. Innej kradzieży, na znaczną kwotę, dokonano w 1799 r. w ko-

ściele w Bychawie (zob. ibid., s. 395).
82 W. Szymanek, Z dziejów powiatu janowskiego i kraśnickiego w latach 1474–1975, Kraśnik 

2003, s. 16–17.
83 SEZAM, Archiwum Państwowe w lublinie, C.K. Urząd Cyrkularny lubelski, http://www.

szukajwarchiwach.pl/35/21/2#tabJednostki (dostęp: 5.04.2013).
84 H. Małkiewiczówna, O gotyckich tryptykach z kościoła w Ptaszkowej, [w:] Artifex doctus. 

Studia ofiarowane Profesorowi Jerzemu Gadomskiemu  w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, t. 2, 
red. W. Bałus, W. Walanus, M. Walczak, Kraków 2007, s. 86–87.

85 Ciekawe są uwagi wizytatora na temat ówczesnego stanu wszystkich ołtarzy w tym ko-
ściele. Nie tylko nie pozostawiają wątpliwości co do tego, że były one remontowane, ale przede 
wszystkim zauważalna jest nieobecność w ich retabulach licznych relikwii, m.in. św. Marcina. Za to 
znajdowały się one w dwóch urnach złożonych w zakrystii (zob. AKMK, AV 43, s. 727–729). Bio-
rąc pod uwagę, że obecność relikwii w retabulach ołtarzowych była niezbędna dla odprawiania przy 
nich liturgii, wydaje się, że relikwie te musiały się w nich znajdować poprzednio, a jedynie na czas 
generalnego remontu przeniesiono je do odpowiednich pojemników, nawet nie do monstrancji czy 
pacyfikału, które można by ustawić na ołtarzach (na ten temat więcej czyt. m.in. J. Golonka, Królew-
sko-kanclerska fundacja hebanowo-srebrnego ołtarza, [w:] Jasnogórski ołtarz Królowej Polski, red. 
J. Golonka, Częstochowa 1991, s. 221–222 oraz il. 1–3 (s. 223–225); idem, Ołtarz Jasnogórskiej 
Bogurodzicy. Treści ideowe oraz artystyczne kaplicy i retabulum, Jasna Góra w Częstochowie 1996, 
s. 36 i il. 20 (s. 38); A. Barciak, Cynowa, piętnastowieczna ampułka ze Starej Wsi, [w:] E scientia 
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głównego w Modliborzycach nie natrafiono na ślady jakiegokolwiek depozytu  
relikwii86.

THE RELICS fROM THE CHuRCH Of SAINT STANISłAW THE BISHOP 
IN MODLIBORZyCE fROM THE SECOND HALf Of THE 18TH CENTuRy 

AND THE CIRCuMSTANCES Of THEIR BAILMENT

This article brings forward a problem of circumstances in which the relics were acquired by 
the parish churches in the modern times, using as an example a parish church in Modliborzyce, in 
the official deanery of the Cracow diocese in the second half of the 18th century. This church, being 
founded only in the middle of the 17th century, obtained its relics, of Saint Justin, rather quickly. It 
took place in 1668, during the consecration of the church by the Cracow suffragan bishop, Mikołaj 
Oborski. In the second half of the 18th century, the church in Modliborzyce got enriched by further 
3 relics- of the Holy Cross and of the old-Christian martyrs. Only in one case, in 1751, the relics 
were laid down by the Cracow ordinary. In the rest of the cases, it was done by the bishop of Bacău 
(Moldavia) and the Cracow suffragan. It was usually taking place during their visits they paid in 
Modliborzyce, even though the city was not the final destination of their journeys. Therefore, the 
relics were left there when the opportunity arose. Only in 1751 the bishop Andrzej Załuski came to 
Modliborzyce in order to take part in a deanery congregation.

et amicitia. Studia poświęcone profesorowi Edwardowi Potkowskiemu w sześćdziesięciopięciolecie 
urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, s. 33; J. Kostowski, Późnogotyckie nastawy ołtarzowe 
przypisane pracowni Mistrza Ołtarza z Gościszowa. Kilka uwag i spostrzeżeń na marginesie mono-
grafii warsztatu, [w:] Ecclesia–Cultura–Potestas. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa. Księga 
ofiarowana Siostrze Profesor Urszuli Borkowskiej OSU, red. P. Kras, A. Januszek, A. Nalewajek 
i W. Polak, Kraków 2006, s. 797–814; M. Starnawska, Świętych życie po życiu. Relikwie w kulturze 
religijnej na ziemiach polskich w średniowieczu, Warszawa 2008, s. 249–251. 

86 Por. E. Graboś, Renowacja głównego ołtarza, „Rola” 2002, nr 1, s. 4.
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в соответствии с периодизацией, предложенной Петером моравом, 
выделяют три университетские „модели”, отвечающие трем эпохам истории 
европейских университетов, – доклассическую, классическую и постклас-
сическую1. XVIII век в истории образования был отмечен кризисом сред-
невекового („доклассического”, „церковного”, „корпоративного”) универси-
тета и трансформацией его основных параметров. Этот процесс перехода 
от доклассического к классическому университету затронул не только сами 
университеты, перемены касались всей сферы образования, в результате чего 
во второй половине XVIII– начале хІх вв. состоялось становление „клас-
сического университета”, а другие учебные заведения приобрели новые за-
дачи. кризис доклассической модели европейского университета побудил 
католические, протестантские и кальвинистские университеты к поискам 
выхода из стагнации, путей и форм модернизации. 

во второй половине хVІІІ в. в российской империи также активизи-
ровались поиски новых принципов в сфере образования, были сделаны 
некоторые шаги в направлении реформы. однако внимание исследователей 
долгое время концентрировалось на московском университете (основан 
в 1755 г.) и некоторых светских школах. При этом зачастую игнорировались 
другие учебные заведения, имевшие более глубокие корни. в частности, 
речь идет о тех из них, которые возникли благодаря поддержке Православ-

1 P. Moraw, Aspekte und Dimensionen älterer deutscher Universitätsgeschichte, [in:] Acade-
mia Gissensis: Beiträge zur älteren Gießener Universitätsgeschichte, hrsg. von P. Moraw, Marburg 
1982, s. 1–43; B. Wittrock, The Modern University: the Three Transformations, in: The European 
and American University since 1800, ed. by Sh. Rothblatt, B. Wittrock, Cambridge 1993, s. 303–361.
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ной Церкви (православные академии и коллегиумы). в данном случае акцен-
тируем внимание на тех изменениях, которые происходили в православных 
коллегиумах – Черниговском, харьковском и Переяславском2. в российской 
империи в хVІІІ в. эти учебные заведения существовали только на укра-
инских землях. они стали воплощением синтеза культурных традиций За-
пада и востока Европы. Есть все основания утверждать, что они возникли 
под влиянием иезуитских коллегиумов, появившихся на украинских землях 
еще в хVІІ в. связь православных коллегиумов с иезуитскими проявлялась 
в схожести организационной структуры, в наличии таких же „классов” и по-
рядка их прохождения (грамматические, классы поэтики, риторики, фило-
софии и богословия), программе образования (фактически сориентирован-
ной на иезуитскую „Ratio Studiorum”)3. Явная генетическая связь модели 
православного коллегиума с иезуитскими коллегиумами (университетами) 
обусловливает необходимость поиска ответов на важные вопросы, касаю-
щиеся более общей проблемы трансфера и адаптации университетской идеи 
на восточноевропейском культурно-образовательном пространстве. най-
ти такие ответы непросто. Поскольку православные коллегиумы возникли 
в обозначившуюся эпоху перелома, постольку многообразие форм и тенден-
ций затрудняет построение правильной системы координат для определения 
сути наблюдавшихся трансформаций. и все же смеем утверждать, что это 
возможно.

несмотря на то, что в российской империи уже в первой четверти 
XVIII в. начались процессы унификации и централизации, вплоть до на-
чала хІх в. православные коллегиумы сохраняли специфику своей моде-
ли. они существовали среди других имперских учреждений как местная 
культурно-образовательная форма, которая оказалась конкурентоспособной 
в силу слабости образовательных институтов самой „метрополии”. Этому 
способствовали и сохранявшиеся в хVІІІ в. особенности административно-
территориального и социального устройства, традиции Гетманской и сло-
бодской украины. тем не менее со второй половины хVІІІ в. под воздей-
ствием ряда факторов и в коллегумах происходят перемены. Прежде всего 

2 Эти учебные заведения были основаны соответственно в 1700, 1726, 1738 гг. 
о православных коллегиумах см.: Л.ю. Посохова, На перехресті культур, традицій, епох: 
православні колегіуми України наприкінці ХVІІ – на початку ХІХ ст., харків 2011.

3 среди преподавателей и студентов киевского (ставшего академией) и других 
православных коллегиумов было немало тех, которые учились в академиях и иезуитских 
коллегиумах речи Посполитой. см., например: н. Gmiterek, Młodzież Kijowszczyznyw Akademii 
Zamojskiej (1595–1784), „український археографічний щорічник” 1999, вип. 3/4, с. 230–241; 
idem, Promocje doktorskie w Akademii Zamojskiej, [w:] W kręgu akademickiego Zamościa,  red. 
H. Gmiterek, lublin 1996, s. 225–248; Г. Ґмітерек, Молодь з українських земель в Замойській 
академії в XVI–XVII століттях, „соціум. альманах соціальної історії” 2003, вип. 2, с. 11–21.
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имеется в виду влияние именно тех общих тенденций в сфере образования, 
о которых уже шла речь. Происходящие на Западе процессы оказывали 
существенное влияние на философию и ход образовательных реформ 
в российской империи, что стало особенно заметно в период правления  
Екатерины II4. соответственно, можно утверждать, что только поместив 
православные коллегиумы в контекст общеевропейской истории, становится 
возможным оценить зигзаги их исторической судьбы.

роль Запада в „идейном наполнении” русской и украинской культуры 
в эпоху Просвещения, проблемы адаптации западноевропейских идей 
в российской империи в  XVIII в., взаимовлияние культур в рамках обще-
европейского пространства в последние десятилетия приобрели большую 
популярность, стали темами нескольких конференций5. однако вопрос 
о  ом, как именно в новые структуры были вписаны „старые” учебные за-
ведения, особенно те, которые были основаны под влиянием европей-
ских образовательных форм,  остается слабо изученным. в связи с этим 
современные исследователи обратили внимание на „идейную” сторону про-
цесса реформ, в частности, на те проекты, которые выдвигались в XVIII в. 
хотя ряд проектов и сам процесс реформ, проводившихся в российской им-
перии, и ранее попадали в поле зрения историков6, в последние десятиле-
тия интерес к ним явно возрос. авторы отмечают, что именно проекты по-
зволяют увидеть глубинные процессы в сфере образования, выявить идей-

4 J. Kusber, Individual, Subject, and Empire. Toward a Discourse on Upbringing, Education, 
and Schooling in the Time of Catherine II, „Ab Imperio” 2008, № 2.

5 см.: к. Шарф, Монархия, основанная на законе, вместо деспотии. Трансфер 
и адаптация европейских идей и эволюция воззрений на государство в России в эпоху 
Просвещения, [в:] „Вводя нравы и обычаи Европейские в Европейском  народе”: к проблеме 
адаптации западных идей и практик в Российской империи, отв. составитель а. в. доронин, 
москва 2008, с. 14–15; „Быть русским по духу и европейцем по образованию”: Университеты 
Российской империи в образовательном пространстве Центральной и Восточной Европы 
XVIII – начала ХХ в., ред. серии а. в. доронин, москва 2009. По итогам международного 
проекта „Ubi universitas, ibi Europa” (трансфер и адаптация университетского образования 
в россии второй половины XVIII – первой половины хІх в.), который поддерживался 
Германским историческим институтом (г. москва) и Фондом Герды хенкель (GERDA HEN-
KEl STIFTUNG), участницей котрого была и автор данной статьи, была издана монография: 
Университет в Российской империи XVIII – первой половины XIX века, ред. а.ю. андреев, 
с.и. Посохов, москва 2012.

6 Ф.и. титов, Киевская академия в эпоху реформ, 1796–1819 гг., киев 1910; с.в. рожде-
ственский, Очерки по истории систем народного просвещения в России в  ХVІІІ и ХІХ веках, 
санкт-Петербург 1912, т. 1, с. 197, 250–313; в. різніченко, Проект Українського університе-
ту в Батурині: сторінка з історії просвітніх заходів останнього Гетьмана України, київ 
1916; Л. миловидов, Проекти університету у Києві у другій половині XVIIІ в., „київські збір-
ники історії й археології, побуту й мистецтва” 1930, зб. 1; Л. миловидов, Проекти вищої 
школи на Чернігівщині (1760–1803 рр.), „Записки Чернігівського наукового товариства. Праці 
історико-краєзнавчої секції” 1931, т. 1, с. 65–89.
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ную борьбу, происходившую на стадии разработки и обсуждения решений, 
реализованных в ходе образовательных реформ в начале хІх в.7 вместе 
с тем, преобразования церковных учебных заведений, которые осуществля-
лись тогда же, до сих пор остаются в стороне, как нечто своеобразное, осо-
бенное, не имеющее отношения к этим процессам.

именно потому целью данной статьи является определение мес-
та и статуса, которые отводились православным коллегиумам в проектах 
образовательных реформ и те реальные трансформации, каким они подвер-
глись в начале XIX в. Эта исследовательская задача тем более интересна, что 
православные коллегиумы, по сути, были синкретическими учебными за-
ведениями, соединявшими задачи светских и духовных учебных заведений. 
и вопрос о том, могли ли они превратиться со временем в университеты 
нового типа не является абсурдным. Повод поразмышлять об этом дают 
некоторые публикации8. Более того, в современной историографии все чаще 
можно встретить попытки рассматривать именно такие возможные, но не 
состоявшиеся, перспективы развития. Принципы альтернативной истории 
в этом случае становятся действенным орудием построения уже упомянутой 
системы координат.

Первые шаги в направлении практического решения таких сложных за-
дач как создание системы образования, установление связей между высшей, 
средней и начальной школой, были сделаны в российской империи при Ека-
терине ІІ9. уже история создания московского университета свидетельству-
ет о том, что во второй половине XVIII в. проблемы сочетания традицион-
ного корпоративного понимания средневекового университета с движением 
к „модернизации”, встраивания образовательных институтов в систему го-
сударственного аппарата, совмещения государственной службы и членства 
в корпорации, виделись современниками как весьма острые. При этом важно 
отметить, что проекты и предложения преобразований рождались не только 
в кабинетах государственных сановников высокого ранга, но и были плодом 
местной инициативы.

7 см.: Г.и. смагина, Академия наук и российская школа (вторая половина XVIII в.), 
санкт-Петербург 2002, с. 35–100; а.ю. андреев, Российские университеты ХVІІІ – первой 
половины ХІХ века в контексте университетской истории Европы, москва 2009, с. 302–320.

8 исследователи интересовались планами преобразования киево-могилянской ака-
демии и создания на ее основе университета. см.: м. Яременко, Чи був 1701 р. рубіжним 
для Могилянської академії у сприйнятті київських професорів ХVІІІ ст.? [w:] 350-lecie unii 
hadziackiej (1658–2008), red. T. Chynczewskа-Hennel, P. Kroll, M. Nagielski, Warszawa 2008.  
s. 627–628; M. Яременко, Києво-Могилянська Академія в 1817 році: кінець історії? (Про ре-
форму Київських Атен, їх рецепцію та визначальні дати), „труди київської духовної акаде-
мії”  2009,  № 11: ювілейний збірник, с. 106–121. 

9 а.ю. андреев, оp. cit., с. 302.
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начиная с 1760-х годов и до 1804 г. насчитывается более десятка про-
ектов и предложений по реформированию сферы образования в россий-
ской империи. в данном случае обратим внимание на те из них, появление 
которых было вызвано стремлением так или иначе вписать православные 
коллегиумы в новые реалии жизни. одним из первых возник проект создания 
университета в Батурине, автором которого был Г.н. теплов (1760 г.). автор 
мотивировал свое предложение  тем, что население этого края, Гетманщины, 
традиционно проявляет расположение к наукам, большое число студентов 
выезжают для обучения за границу, в то время как местные учебные заве-
дения (имелись в виду киевская академия, Черниговский и Переяславский 
коллегиумы) не отвечают требованиям времени, в них не хватает профессо-
ров10. Этот проект был разработан с ориентацией на образец московского 
и емецких университетов11. к аргументации Г.н. теплова очень близки обо-
снования „Плана о учреждении разных училищ”, который составил первый 
профессор права московского университета Филипп-Генрих дильтей (Dil-
they) в 1764 г. он предлагал основать университеты в Батурине и дерпте, 
поскольку считал, что таким образом „в малороссии любители наук” смогут 
получить удобное место для обучения и не будут выезжать для этого в дру-
гие страны12. не менее интересны наблюдения П. а. румянцева, которые 
в 1765 г. он изложил в докладе Екатерине ІІ. он высказался о целесообраз-
ности создания университетов в киеве и Чернигове путем преобразования 
„местных академий” (коллегиумы нередко называли „академиями”)13.

в начале 1766 г. киево-могилянская академия через киевского генерал-
губернатора и. Глебова начала хлопотать о подтверждении ее давних прав 
и привилегий. доклад Глебова опубликован14 и известен исследователям. од-
нако в бумагах Г.н. теплова, который принимал прошения на имя Екатерины 
ІІ,  содержатся размышления и замечания на доклад Глебова, которые, по 
сути, являются еще одним проектом создания „формального университета” 
на базе киевской академии15. необходимость университета обосновывалась 

10 Проект к учреждению университета Батуринского, 1760 года, „Чтения в обществе 
истории и древностей российских” 1863, кн. 2 (апрель–июнь), с. 67–68.

11 Л. миловидов, Проекти вищої школи на Чернігівщині (1760–1803 рр.), оp. cit., с. 76; 
а.ю. андреев, оp. cit., с. 266–267.

12 с.в. рождественский, Материалы для истории учебных реформ в России в XVIII–XIX 
веках, санкт-Петербург 1910, с. 29–30.

13 Доклад графа П. Румянцева о разных мероприятиях по управлению Малороссией 
и собственноручные решения Екатерины ІІ, 18 мая 1765 г., „сборник русского историческо-
го общества” 1872, т. 10, с.17–18. 

14 Акты и документы, относящиеся к истории Киевской академии. Отд. 2 (1721–1795), 
киев 1906, т. 3, с. 338–342.

15 российский государственный архив древних актов в москве (далее: рГада) Фонд 18: 
духовное ведомство, оп. 1 д. 220, л. 5–6.
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тем, что население этого региона стремится к получению образования, и 
„никогда меньше 1 тыс. учеников не бывает в киеве, в Чернигове до 800, а в 
Переяславе до 300”16. „Природной же остроты люди, познавшие… классы в 
малороссийских академиях, … будучи иногда нищи и бедны, вояжи и стран-
ствия в Германию и италию и далее предпринимают, откуда и возвращаются 
прямо учеными”17. 

на фоне мнений столичных сановников, ярким проявлением настро-
ений местного общества выступают депутатские наказы шляхетства ма-
лороссийской и слободско-украинской губерний в комиссию для со-
ставления нового уложения в 1767 г. Примечательно, что в большинстве 
обращений шляхты украинских губерний находим просьбы об основании 
университетов. их необходимость аргументировали тем, что „в здешнем 
народе особливейшая к наукам склонность и охота видится” (так писало 
Глуховское шляхетство)18, поэтому даже небогатые люди отправляют де-
тей в университеты (московский и иностранные), беднеют и разоряются. 
в наказах говорилось, что учебные заведения в киеве, Чернигове и Пере-
яславе не отвечают требованиям времени (мнение стародубской шляхты)19, 
что „прибавочные классы” харьковского коллегиума все-таки не могут 
выполнить задачи университета (ахтырское дворянство)20. Если суммиро-
вать все поступившие тогда предложения, то местное дворянство просило 
открыть университеты в киеве, Чернигове, Переяславе, сумах, и выражало 
готовность взять на себя все материальные расходы на их создание, не при-
влекая государственные инвестиции. в текстах предложений шляхты мало-
российской и слободско-украинской губерний весьма примечательны об-
щие размышления о роли университета в жизни общества и отдельного че-
ловека, которые были сформулированы в духе аргументации эпохи Просве-
щения. важно отметить, что анализ наказов депутатов от всех других губер-
ний российской империи показал, что вопрос о создании университета в них 
не ставился. Лишь в нескольких наказах говорилось о развитии начального 
образования, а  епутаты орловского уезда упомянули о необходимости „ме-
дицинских университетов” (без конкретных предложений)21. таким образом, 
наказы депутатов украинских губерний зафиксировали очевидное стремле-

16 Ibid., л. 6.
17 Ibidem.
18 Депутатские наказы и всеподданнейшие челобитья от шляхетства Малороссийской 

губернии, „сборник русского исторического общества” 1889, т. 68, с. 130.
19 Ibid., с. 193.
20 Депутатские наказы и всеподданнейшие челобитья от дворян Слободской Украин-

ской губернии, „сборник русского исторического общества” 1889, т. 68, с. 257.
21 Депутатские наказы от дворян Белгородской губернии, „сборник русского истори-

ческого общества” 1889, т. 68, с. 525–526.
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ние общества к усовершенствованию существующих учебных заведений 
(коллегиумов и академии) и созданию университета нового типа.

хотя эти и другие проекты в 1760-е гг. так и остались нереализованными, 
через некоторое время вновь возникла надежда на их воплощение. имеем 
в виду указ Екатерины ІІ от 29 января 1786 г., направленный „комиссии об 
учреждении училищ”, которым предусматривалось открытие университетов 
в Чернигове, Пскове и Пензе22. в Чернигове с большим воодушевлением во-
сприняли указ и сразу приступили к непосредственной подготовке открытия 
университета23. однако и этот план не был воплощен в жизнь. Черниговское 
дворянство верило в его возрождение и спустя десятилетие, о чем свиде-
тельствуетзаписка александру І (1801 г.), в которой высказано сожаление, 
что университет так и не был открыт. дворянство просило подтвердить указ 
1786 г. и снова выразило готовность собрать все необходимые средства для 
создания университета, не прибегая к помощи государства24.

исследователи по-разному определяли причины того, почему ни один 
из проектов реформирования образования, которые были подготовлены 
в российской империи во второй половине XVIII в., так и не был реализован. 
в частности, украинские историки делали акцент на том, что политика цен-
трализации, проводимая российским правительством, имела цель не допус-
тить возникновения высшей школы в украине25. современные исследовате-
ли выявили комплексе причин, которые обусловили непоследовательность 
и незавершенность политики в сфере образования, которая проводилась при 
Екатерине ІІ26. 

на фоне многочисленных нереализованных образовательных проектов, 
выдвинутых в российской империи во второй половине XVIII – начале XIX 
вв. имеем основания утверждать, что уникальным и весьма показательным 
явлением было открытие так называемых „прибавочных классов” при 
харьковском коллегиуме в 1768 г. для того чтобы понять почему это стало 
возможным, нужно сказать, что с середины XVIII в. в православных кол-
легиумах произошли значительные перемены в содержании учебных кур-
сов, постепенно совершалась переориентация на „новую” науку. то есть, 
модель коллегиума не была застывшей, но подвергалась постепенным из-
менениям. такие перемены происходили как ответ на запросы элиты, как 
выполнение указаний начальствующих лиц и даже по решению препода-

22 Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года (далее: ПСЗ РИ), санкт-
Петербург 1830, т. XXII (1784–1788), № 16315.

23 Л. миловидов, Проекти вищої школи на Чернігівщині (1760–1803 рр.), оp. cit., с. 84.
24 Записка 1801 г. о нуждах малороссийского дворянства, „киевская старина” 1890, 

№ 8, с. 315–316.
25 Л. миловидов,  Проекти вищої школи на Чернігівщині (1760–1803 рр.), оp. cit., с. 88.
26 см. об этом подробно: а.ю. андреев, оp. cit., с. 302–320.
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вателей и руководства коллегиумов. изучая эти процессы на микроуровне 
можно лучше понять механизмы реализации тех или иных предложений. об 
этом свидетельствует и история открытия „прибавочных классов”. согласно 
инструкции Екатерины ІІ слободско-украинскому губернатору Е. о. Щер-
бинину в „прибавочных классах” должны были преподавать французский 
и немецкий языки, математику, геометрию, рисование, геодезию, инженер-
ное и артиллерийское дело27. студенты коллегиума могли обучаться в этих 
классах бесплатно четыре года28. однако открытию „прибавочных классов” 
предшествовала настоящая борьба, в которой местный белгородский епис-
коп Порфирий крайский (в его ведении находился харьковский коллегиум) 
выступил против коллегиумской корпорации и широких общественных кру-
гов, стремившихся к открытию „классов”. дело о „прибавочных классах”, ко-
торое хранится в архиве синода, отражает разные взгляды церковной и свет-
ской власти на вызовы времени. Показательно, что белгородский епископ 
Порфирий крайский считал коллегиум исключительно церковным учебным 
заведением и требовал от губернатора Щербинина не вмешиваться в дела 
коллегиума29.хотя в реальной жизни коллегиум выполнял задачи, далеко 
выходившие за подготовку церковнослужителей, взгляд архиерея уже был 
выражением позиции местной церковной власти. в результате, классы были 
открыты в 1768 г. при следующем епископе самуиле миславском. решение 
синода, принятое по этому делу, отразило стремление высшей инстанции 
лавировать между церковной и светской властью региона, найти компромисс 
между светским и церковным компонентами учебной программы коллеги-
ума. согласно принятой резолюции студенты коллегиума могли посещать 
„прибавочные классы” бесплатно (другие ученики платили за учебу), классы 
располагались в помещениях коллегиума, но деньги, выделенные на нужды 
„классов” запрещалось тратить на сам коллегиум. вместе с тем губернато-
ру Щербинину запрещалось препятствовать тем ученикам „прибавочных 
классов”, которые хотели поступить в коллегиум, тем более если они хо-
тели получить духовный чин30. ученики коллегиума могли совмещать свои 
занятия с учебой в „прибавочных классах”, получая дополнительные часы 
по предметам, которые преподавали в коллегиуме, или новые предметы  
(в целом они могли изучать французский, немецкий, итальянский языки, 

27 ПСЗ РИ,  т. XVII (1765–1766), № 12430.
28 Центральний державний історичний архів україни в києві, Фонд 1709: харківське 

намісницьке правління (1780–1796) оп. 2 спр. 1488.
29 российский государственный исторический архив в санкт-Петербурге (далее: рГиа) 

Фонд 796: канцелярия синода (1721–1918),оп. 48 д. 430, л. 147.
30 Ibid., л. 145–148.
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арифметику, геометрию, архитектуру, рисование, историю и географию)31. 
такое соединение разнородных учебных дисциплин усилило своеобразие 
коллегиума, расширило светский компонент учебной программы. Примеча-
тельно, что позже, когда прибавочные классы выделились в „казенное учи-
лище”, большинство предметов осталось в курсе преподавания коллегиума, 
то есть они стали восприниматься как необходимые. не случайно, учебный 
курс, который сложился в это время в коллегиуме, сравнивали с програм-
мой кадетских корпусов российской империи32. вместе с тем, если учесть 
все существенные изменения, которые произошли в содержании учебных 
дисциплин в православных коллегиумах во второй половине XVIII в.33, есть 
не меньше оснований проводить параллели со шляхетскими коллегиумами 
(Collegium Nobilium), которые основывались в это время в Европе, в част-
ности, в речи Посполитой. новые требования времени, изменившиеся зада-
чи воспитания детей шляхты привели к тому, что в этих учебных заведениях, 
при сохранении программы „Ratio Studiorum”, происходила модернизация 
учебного процесса за счет введения дополнительных предметов34. сравне-
ние этих изменений приводят к выводу, что поиски путей модернизации 
европейской гуманистической школы и православных коллегиумов велись  
в одном направлении.

однако в последующие десятилетия дальнейшее расширение светско-
го компонента в рамках коллегиумского образования все больше вступало 
в конфликт с церковно-профессиональными задачами, которые отстаива-
ли церковные власти российской империи на местах и в центре. изучение 
этого противостояния позволяет утверждать, что развитие элементов свет-
ского университетского образования сковывалось не только церковной тра-
дицией, но и законодательством, которое на протяжении XVIII в. усиливало 
сословно-профессиональные признаки духовных школ.

Говоря об изменениях модели учебного заведения, необходимо напо-
мнить, что в делопроизводственной документации российской империи  
в XVIII в. коллегиумы именовали по-разному: „коллегиум”, „школы”, „ака-

31 см. подробнее об этом: Л.ю. Посохова, Харківський колегіум (ХVІІІ – перша половина 
ХІХ ст., харків 1999, с. 97–100.

32 д.и. Багалей, д.П. миллер, История города Харькова за 250 лет его существования 
(1655–1905): в 2 т., харьков 1993, т. 1, с. 421.

33 см. подробнее об этом: Л.ю. Посохова, На перехресті культур, традицій, епох…, 
с. 53–170.

34 см. подробнее об этом: l. Piechnik, Jezuickie Collegium Nobilium w Warszawie (1752–
1777), [w:] Z dziejów szkolnictwa jezuickiego w Polsce, Kraków 1994, s. 151–182; к. Пуховський, 
Єзуїтський Collegium Nobilium у Львові (1749–1773), „вісник харківського національного 
університету імені в. н. каразіна. Історія україни. українознавство: історичні та філософські 
науки” 2006, вип. 8 (715), с. 117–144; K. Puchowski, Jezuicke kolegia szlacheckie Rzeczypospo-
litej Obojga Narodów, Gdańsk 2007.
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демия”, „семинария”. При этом коллегиумы сохраняли основные параметры 
своей модели вплоть до реформы духовных учебных заведений 1808 года. 
весьма показательны случаи, когда коллегиумская корпорация выражала 
бурное несогласие с наименованием „семинария”. таких ситуаций было не-
сколько, но особенно это проявилось, когда 25 мая 1790 г. белгородский епис-
коп Феоктист мочульский издал указ о запрещении названия „харьковский 
коллегиум” и замене его на наименование „харьковская семинария”, что 
вызвало возмущение и сопротивление со стороны преподавателей коллеги-
ума и местного общества35. руководство коллегиума не хотело использовать 
название „семинария” в документации, считая это оскорбительным36. По-
сле этого случая названия „коллегиум” и „семинария” существовали парал-
лельно, хотя новое наименование все чаще применялось в церковной среде.  
в ответ на многочисленные обращения к власти харьковский коллегиум 
получил разрешение сохранить свое название, и оно оставалось до 1841 г.  
в хІх в. это был единственный „коллегиум” в империи.

Говоря о реформах, проведенных при Екатерине II, нельзя не вспо-
мнить несколько важных преобразований, которые на первый взгляд не 
имели отношения к духовному образованию. имеем в виду секуляризацию 
церковных земель, распространенную на украинские губернии в 1786 году37 
и означавшую кардинальные изменения экономической жизни церкви. исто-
рики образования зачастую не вспоминают о секуляризации, поскольку она 
не коснулась положения духовных школ на собственно российских землях. 
однако последствия секуляризации для православных коллегиумов были 
ощутимыми. особенно она ударила по харьковскому коллегиуму, так как  
в государственную казну передавались его богатые владения (земли, 
сенокосы и пр.), а сумма назначенного вместо этого денежного оклада была 
значительно меньше предшествующих доходов38. секуляризация и установ-
ление штатных окладов значительно повлияли на модель коллегиума, по-
скольку изменился один из ключевых принципов его организации  (деятель-
ность на основе собственных ресурсов, полученных от местного населения, 
меценатов, того, что очень близко к понятиям „фундуши” и „бенефиции” 
в истории европейских университетов). однако и после секуляризации 
коллегиумы сохраняли некоторые отличия в сравнении с семинариями рос-
сийской империи, большинство из которых только с назначением штатных 
окладов смогли начать свою деятельность.

35 П. солнцев, Очерк истории Харьковского коллегиума, харьков 1881, с. 28; а.с. Лебе-
дев, Белгородские архиереи и среда их архипастырской деятельности, харьков 1902, с. 228.

36 Ф.и. титов, Феоктист Мочульский, архиепископ Курский, „труды киевской духовной 
академии” 1894, № 1, с. 70.

37 ПСЗ РИ, т. ххІІ (1784–1788),  № 16375.
38 див. про це: Посохова Л. ю.,  Харківський колегіум…, с. 32–35.
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в том же 1786 г. в российской империи начали основываться главные  
и малые народные училища. неопределенность положения православных 
коллегиумов еще больше проявилась после того, как в 1797 г. статус „ака-
демий”, как высших духовных школ, получили духовные семинарии в Пе-
тербурге и казани39. в 1798 г. было принято постановление под названием  
„о порядке учения в духовных академиях и семинариях”40, однако оно реали-
зуется лишь в начале хІх в. таким образом, в XVIII в. унификация духовных 
учебных заведений в российской империи так и не была достигнута41.

как уже отмечалось, в конце XVIII – начале хІх вв. во многих стра-
нах Европы были проведены реформы в сфере образования, в следствие 
которых произошла трансформация доклассической модели университе-
та и возник классический (гумбольдтовский) университет. тогда же ряд 
иезуитских университетов неполного состава, которые скорее выполняли 
роль региональных гимназий, были реорганизованы в полноценные 
университеты42. в российской империи в начале хІх в. также было про-
ведено несколько важнейших реформ, в том числе и в сфере образования. 
в исследованиях по истории образования и культуры российской импе-
рии при рассмотрении этих преобразований анализируются такие важные 
события как создание министерства народного просвещения, принятие уни-
верситетского устава 1804 г., возникновение сети университетов, создание 
системы светских учебных заведений и учебных округов. однако из поля 
зрения выпадают преобразования церковных учебных заведений, хотя они, 
по мнению современных историков, были напрямую связаны с реорганиза-
цией светского образования43. собственно, эту связь четко фиксировали еще 
современники. на стадии обсуждения образовательной реформы в высших 
кругах российского общества снова вернулись к идеям, высказанным во вто-
рой половине XVIII в. среди прочего, обсуждался и план, который пред-
полагал ликвидацию сословной духовной школы и создание богословских 
факультетов при университетах44. определение таких перспектив, безуслов-
но, не могло не затронуть судьбу коллегиумов. Примечательно, что указ от 
29 января 1786 г., которым предполагалось создание университета в Чер-
нигове, провозглашал окончательный отказ от включения богословского 
факультета в структуру российских университетов, обосновывая это тем, 

39 Полное собрание постановлений и распоряжений по вопросу православного исповеда-
ния Российской империи. Царствование государя Павла І-го (6 ноября 1796 – 11 марта 1801) 
(далее: ПСПР), Петроград 1915, с. 137.

40 ПСПР, с. 303–306.
41 Б.в. титлинов,  оp. cit., с. 8.
42 а.ю. андреев, оp. cit., с. 341.
43 Е.а. вишленкова, оp. cit., с. 318.
44 П. Ферлюдин, Исторический обзор мер по высшему образованию в России. Вып. 1. 

Академия наук и университеты, саратов 1894, с. 57.

РефоРмы дУХовныХ УчебныХ заведений в Российской имПеРии...



214

что богословие традиционно изучали в духовных училищах45. несмотря на 
это, идея открытия богословского факультета в российских университетах 
и тогда, и позже имела немало сторонников, в том числе и среди членов 
правительства46. в частности, в начале хІх в. проект создания харьковского 
университета, разработанный в.н. каразиным, также предполагал открытие 
богословского факультета47. однако против светской системы подготовки 
духовенства выступили представители и католического, и православного 
духовенства империи48. в результате университеты российской империи 
не имели богословских факультетов(теологический факультет дерптского 
университета готовил лютеранское духовенство, а виленский и варшавский 
университеты имели в своей структуре теологические факультеты непродо-
лжительное время).

После длительных дискуссий, 26 июня 1808 г. александром І был под-
писан законопроект, который положил начало реформированию духовных 
учебных заведений49. Закон вносил изменения в структуру этих заведений, 
учебный и воспитательный процесс, систему финансирования50. духо-
вной школе российской империи окончательно придавались специально-
профессиональная направленность и общегосударственное значение. При 
внимательном рассмотрении данных преобразований можно увидеть нема-
ло схожего с процессами в системе светского образования. во главе системы 
духовного образования была поставлена комиссия духовных училищ при 
синоде, которая создавалась как самостоятельный орган, которому подчи-
нялись все духовные школы страны51. Это означало ликвидацию прав и об-
язанностей архиереев по управлению духовным образованием в своих епар-
хиях (так было на протяжении XVIII в.). Законом устанавливались четыре 
уровня церковно-образовательных заведений: приходские школы, уездные 
училища, семинарии и академии. академии были поставлены во главе 
духовно-учебных округов и должны были осуществлять надзор за всеми 
семинариями в епархиях, которые входили в состав округа (это напомина-
ет тот порядок, согласно которому университеты были поставлены во главе 

45 ПСЗ РИ, т. ххІІ (1784–1788),  № 16315.
46 м.и. сухомлинов, Материалы для истории образования в России в царствование 

императора Александра I, „Журнал министерства народного просвещения” 1865,  октябрь, 
с. 66.

47 Ф.а. Петров, Формирование системы университетского образования в России:  
Т. 1. Российские университеты и Устав 1804 года, москва 2002, с. 209.

48 Е.а. вишленкова, оp. cit., с. 319.
49 ПСЗ РИ, т. ххх (1808–1809), № 23122.
50 Доклад Комитета о усовершенствовании духовных училищ, и начертание пра-

вил о образовании сих училищ и содержании духовенства при церквах служащаго, санкт-
Петербург 1809.

51 ПСЗ РИ, т. ххх (1808–1809), № 23207.
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учебных округов и должны были отвечать за состояние учебных заведений 
округа). реформой было определено количество учебных заведений:  четыре 
академии (киевская, московская, Петербургская и казанская) и 36 семина-
рий, приписанных к „своим” академиям. количество семинарий стало рав-
но количеству епархий. Было определено количество уездных (не более 10)  
и приходских училищ (не более 30) в каждой епархии. все учебные заведе-
ния получали штатный оклад, соответствующий их уровню. 

в результате реформы 1808 г. произошли значительные изменения и в ор-
ганизации учебно-воспитательного процесса. Были приняты уставы, регла-
ментировавшие все аспекты жизни этих учебных заведений, пересмотрены 
и утверждены учебные программы и учебные пособия по всем предметам. 
Была предусмотрена преемственность в программах, что должно было обес-
печить последовательное прохождение от низшей ступени до высшей. Были 
регламентированы содержание и методы преподавания, комиссия подгото-
вила конспекты всем дисциплинам, обозначив основные вопросы занятий, 
списки учебников и пособий52. основным требованием к преподавателям 
было четкое выполнение порядка преподавания, намеченного комиссией.

очевидно, что о сохранении специфики православных коллегиумов 
в процессе реформирования, имевшего целью унификацию, не могло быть 
и речи. комиссия духовных училищ определила коллегиумам статус семина-
рий киевского духовно-учебного округа. в сентябре 1817 г. они открылись 
в соответствии с новым уставом53. важно отметить, что комитет, который 
готовил реформу, в своем „докладе”, опираясь на анализ состояния учеб-
ного процесса в духовных училищах, сделал вывод, что в большинстве се-
минарий империи не было организовано систематического образования, не 
было четкого порядка преподавания дисциплин, во многих нередко не пре-
подавали даже основные дисциплины, „новые языки” (французский и не-
мецкий) почти нигде не изучали, а большинство преподавателей не имели 
даже семинарского образования54. такой же вывод сделали и исследователи 
истории духовных школ империи55. на этом фоне особенно заметно, насколь-
ко положение дел в преподавании в православных коллегиумах отличалось 
от обычных семинарий. коллегиумы были одними из немногих учебных  
заведений, в которых комитет не выявил нарушений в организации работы, 
а учебный процесс был выдержан на академическом уровне.

После реформы бывшие коллегиумы, получившие статус семинарий, 
подчинялись киевской духовной академии. им был назначен штатный 

52 Б.в. титлинов,  оp. cit., с. 122.
53 рГиа, Фонд 802: учебный комитет при синоде (1808–1918), оп. 1 д. 1790.
54 Доклад Комитета…, с. 54–55.
55 П. Знаменский, Духовные школы в России до реформы 1808 года, казань 1881, с. 462; 

Б.в. титлинов,  оp. cit., с. 13.
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денежный оклад, установлена численность  преподавателей (6 человек). 
контроль за всем ходом дел должна была осуществлять киевская духовная 
академия и комиссия духовных училищ. таким образом, функции руковод-
ства семинарии, мера самостоятельности в принятии решений были значи-
тельно сужены в сравнении с предшествующим периодом. в семинариях не 
имели права самостоятельно изменить установленное количество учебных 
дисциплин, даже что-то прибавить к обязательному перечню. Была опред-
елена и численность учеников (по сравнению с предшествующим временем 
она существенно уменьшилась). новая форма управления семинариями сво-
дилась к жесткому единоначалию, вся власть управления концентрирова-
лась в руках ректора56. 

срок обучения в семинарии был определен в шесть лет. Четко была 
сформулирована и цель обучения – подготовка к духовному званию57. даже 
те исследователи, которые в целом позитивно оценивали устав, отмечали, 
что он отличался крайней регламентацией и многими запретами58. акцент 
в процессе воспитания переносился на соблюдение внешней дисциплины  
и порядка. 

реформа 1808 г. разрешила ряд давно назревших проблем духовного 
образования, которые поднимались на протяжении XVIII в. Прежде всего 
была создана система специального духовного образования. в структуре 
этой системы реформированные семинарии обрели четкие задачи средних 
учебных заведений. однако в сравнении с тем, что преподавали в колле-
гиумах до реформы, нового появилось немного. наоборот, произошло су-
щественное уменьшение объема курса, поскольку почти вдвое сократился 
срок обучения. Если проанализировать программу обучения в коллегиу-
мах, которая была достигнута в них на рубеже XVIII–хІх вв. и сравнить  
ее с курсом академии, установленного реформой 1808 г., увидим, что они 
мало чем отличались. Преобразование коллегиумов в 1808 г. реально приве-
ло к сокращению объема учебного курса, количества дисциплин, уменьше-
нию числа учеников и преподавателей, понижению уровня преподавания59. 

реформа 1808 г. стала завершением широкомасштабных преобразова-
ний в сфере образования в российской империи в начале хІхв., посколь-
ку без изменения духовных учебных заведений „система” образования не 
могла получить законченного вида. ряд аспектов переустройства духовного  
и светского образования были настолько тесно связаны, что полноценное ис-
следование реформ светского образования, по нашему мнению, невозможно 
без определения места и статуса духовных академий и семинарий. к слову 

56 Б. в. титлинов,  оp. cit., с. 106–107.
57 Доклад Комитета…, с. 17.
58 Б. в. титлинов,  оp. cit., с. 285.
59 Л. ю. Посохова, На перехресті культур, традицій, епох…, с. 320.
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отметим, что все преобразования в сфере образования в российской импе-
рии, происходившие в хІх в., обязательно завершались реформированием 
духовных учебных заведений. так, после принятия университетского устава 
1835 г. была проведена реформа духовных учебных заведений 1839 г., а по-
сле реформирования университетов в 1863 г. последовало преобразование 
церковных учебных заведений 1867 г.

оценивая реформу 1808 г. Елена вишленкова пришла к выводу, что  
в целом правительство использовало протестантскую модель организации 
духовного образования и высоко оценила ее замысел60. вместе с тем изме-
нения, произошедшие с духовными учебными заведениями украинских гу-
берний, которые имели мощные европейские традиции (особенно в отно-
шении киево-могилянской академии), историками оцениваются скорее  
негативно61. 

характеризуя данный процесс, по нашему мнению, следует учитывать, 
что духовные семинарии в сравнении с коллегиумами представляли иную 
образовательную модель, были „вписаны” в новосозданные структуры об-
разования уже нового времени. Эти структуры на всех уровнях имели иные 
задачи, руководящие органы и функции. исторически сложилось так, что 
православные коллегиумы, созданные под влиянием иезуитских коллегиу-
мов (университетов), олицетворяли юго-восточный вектор продвижения ев-
ропейского средневекового университета. университеты, созданные в рос-
сии во второй половине хVІІІ–в начале хIX в., представляли иную линию, 
ведущую к немецким, в значительной мере уже модернизированным универ-
ситетам, и в этом смысле их появление можно увязать с северо-восточным 
вектором. хотя православные коллегиумы с середины хVІІІ в. также вели 
активные поиски путей обновления, что и привело их к обращению к опыту 
и достижениям передовых европейских университетов, модернизации мо-
дели не произошло. новации не достигли той „критической массы”, кото-
рая бы позволила преодолеть традиции и привести к существенным изме-
нениям модели.  Путь, который прошли православные коллегиумы, следует 
учитывать при исследовании всех аспектов трансфера и адаптации универ-
ситетской идеи на российской почве. Есть основания сделать вывод о том, 
что посредством православных коллегиумов происходила подготовка к во-
сприятию классического университета в российской империи. коллегиумы, 
сойдя с исторической арены как вариант воплощения средневекового уни-
верситета, тем не менее длительное время были важными каналами вза-
имовлияния культур в рамках общеевропейского пространства, оставили 

60 Е.а. вишленкова, оp. cit., с. 336.
61 о. Пахльовська, Києво-Могилянська академія як чинник становлення національної 

самобутності української культури: парадокси еволюції, [в:] Києво-Могилянська академія 
в іменах, XVII–XVIIІ ст.: енцикл. вид., ред. в. с. Брюховецький, київ 2001, с. 23.
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благоприятную почву для прорастания новых образовательных идей и кон-
струирования новых образовательных форм. Последнее дает нам основание 
сказать, что классический университет в российской империи в хІх в. воз-
ник не на „пустом месте”

THE REfORMS Of RELIGIOuS SCHOOLS IN THE RuSSIAN EMPIRE
AT THE END Of THE 18TH - EARLy 19TH CENTuRIES AND HISTORICAL 

DESTINy Of ORTHODOX COLLEGIA Of uKRAINE

The article deals with the historical fate of Ukraine’s Orthodox Collegia against educational 
reforms which were developed and implemented in the Russian Empire in the second half of the 18th 
– early 19th centuries. Chernihiv, Kharkiv and Pereyaslav Collegia incurred on Ukrainian lands in 
the first third of the 18th century, represented the educational model, which had a genetic connection 
with the Jesuit colleges and could potentially get the status of universities. However, in the course of 
the reform of religious schools in 1808 Orthodox Collegium were transformed into religious semi-
naries, that is, class-professional school of average level. However, there are reasons to believe that 
Orthodox Collegia, which represented the southeast motion vector of European University, prepared 
the ground for the perception of the idea of a classical university in the Eastern European space.
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wielka wojna na łamach warszawskiego „Tygodnika 
ilustrowanego” – okres okupacji niemieckiej*

„Tygodnik Ilustrowany” jako periodyk, którego celem było między innymi 
informowanie o bieżących wydarzeniach w sposób wolny od wyraźnego sprofi-
lowania politycznego, w czasie Wielkiej Wojny musiał sprostać zadaniom doku-
mentowania zachodzących zmian, informowania o aktualnych wypadkach oraz 
ich konsekwencjach. Publikacje pojawiające się na łamach warszawskiego cza-
sopisma między sierpniem 1914 r. a sierpniem 1915 r. obie te potrzeby zaspoka-
jały, uwzględniając obecność oraz polityczne preferencje decydujących o losach 
Warszawy władz rosyjskich. Zainteresowany przebiegiem działań wojennych 
czytelnik mógł śledzić przebieg dziejowych wypadków poprzez zróżnicowa-
ne formy przekazów (od tekstów nastawionych na ekspresję wrażeń i postaw, 
przez publikacje informacyjne, dokumenty i świadectwa uczestników zdarzeń, 
po mapy, fotorelacje, pojedyncze zdjęcia ilustrujące przebieg wojny oraz jej ma-
terialne skutki). śledząc kolejne przekazy, stołeczny (i nie tylko1) prenumerator 
pisma mógł niemal „na bieżąco” być świadkiem historycznych zmian. Dostoso-
wane do oczekiwań i potrzeb odbiorców strategie ewokowania współczesności 
zaowocowały publikacjami pełniącymi funkcję informacyjną (kronika zdarzeń, 
dokumenty, rozporządzenia), a także tekstami, w których prezentowano opinii 
publicznej komentarze i prognozy związane z wojennymi wypadkami. Analiza 
materiału pojawiającego się na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” w pierwszym 

* Niniejszy szkic stanowi drugą część rozważań na temat  sposobów informowania czytel-
ników o aktualnych wydarzeniach Wielkiej Wojny. W pierwszej części zaprezentowano strategie 
informacyjne realizowane przez „Tygodnik Ilustrowany” w pierwszym roku wojny, gdy Warszawa 
znajdowała się w rękach Rosjan. Pojawiające się w artykule porównania eksponujące zmiany od-
syłają do ustaleń poczynionych w odniesieniu do strategii realizowanej w pierwszym roku wojny. 
Por. M. Gabryś-Sławińska, Wielka Wojna na łamach warszawskiego „Tygodnika Ilustrowanego” – 
w pierwszym roku działań militarnych (1914–1915), „Res Historica” 2012, nr 34, s. 47–64.

1 Z. Kmiecik, Prasa polska w Królestwie Polskim i Imperium Rosyjskim w latach 1865–1904, 
[w:] Prasa polska w latach 1864–1918, red. J. Łojek, Warszawa 1976, s. 112.
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roku wojny wskazuje ponadto, iż dla redakcji periodyku ważniejsze niż dokumen-
towanie „wielkiej historii” było utrwalenie na łamach pisma „historii codziennej”, 
bogato ilustrowanej materiałem ikonograficznym (fotografie i rysunki)2.

Sytuacja zmienia się po 5 sierpnia 1915 r., a zatem z chwilą wkroczenia do 
Warszawy wojsk niemieckich, gdy nowe okoliczności polityczne wymuszają na 
redakcji modyfikację realizowanych uprzednio strategii komunikacyjnych. Ni-
niejszy szkic ma na celu prześledzenie zaproponowanych przez periodyk sposo-
bów informowania czytelników o aktualnych wydarzeniach wojennych w oku-
powanej stolicy. Analizą objęto numery publikowane po wkroczeniu do stolicy 
wojsk niemieckich (5 VIII 1915)3 do początku października 1918 r.4.

Zapowiedzią preferowanego modelu informowania o przebiegu wojny staje 
się pierwszy numer opublikowany pod niemiecką okupacją. Redakcja po dwu-
tygodniowej przerwie obfitującej w ważne dla miasta wydarzenia wojenne nie 
publikuje ani kalendarium wydarzeń, ani dokumentów, ani nawet poglądowej 
mapy ilustrującej ostatnie wydarzenia czy przebieg frontu. W numerze pojawią 
się: kolejny odcinek cyklu Kartki z raptularza5, komentarze redakcyjne (Po wzię-
ciu Warszawy, Szanujmy siebie!)6, relacja kronikarska (Noc z 4-go na 5 sierpnia)7, 
związany z aktualną problematyką felieton Włodzimierza Perzyńskiego8 oraz wy-

2 Por. M. Gabryś-Sławińska, Wielka Wojna na łamach warszawskiego „Tygodnika Ilustrowa-
nego”...

3 Ostatni numer „Tygodnika Ilustrowanego”  ukazujący się pod rządami rosyjskimi opubli-
kowano 31 lipca 1915 r. (nr 31), na kolejny czytelnicy musieli czekać dwa tygodnie – pierwszy 
(podwójny, oznaczony numerem 32–33) pod okupacją niemiecką opublikowano 14 sierpnia 1915 r., 
zatem początek analizowanego okresu wyznacza data 14 sierpnia 1915 r.

4 O wyborze daty końcowej zdecydował fakt, iż w numerze opublikowanym 12 październi-
ka (nr 40) redakcja wydrukowała tekst odezwy Rady Regencyjnej, która 7 października ogłosiła 
niepodległość Polski. Od tego momentu, mimo obecności Niemców w Warszawie (Polacy przejęli 
władzę w stolicy 11 listopada),  zmienia się strategia informacyjna „Tygodnika Ilustrowanego” (od 
numeru 42 znika adnotacja „Za pozwoleniem Cenzury Niemieckiej”). Modyfikacja modelu komu-
nikacyjnego w numerach 41–45 (okres przejściowy: 12 X–9 XI 1918) oraz analiza nowej formuły 
informowania wykracza poza horyzonty badawcze niniejszego studium. Por. J. Pajewski, Odbudo-
wa państwa polskiego 1914–1918, Warszawa 1985, s. 272; P. Łossowski, Zerwane pęta. Usunięcie 
okupantów z ziem polskich w listopadzie 1918 roku, Warszawa 1986, s. 104–114.

5 Tyg. Ill., Kartki z raptularza, „Tygodnik Ilustrowany” 1915, nr 32–33 – 14 VIII 1915, s. 496.
6 A. Grzymała-Siedlecki, Po wzięciu Warszawy, „Tygodnik Ilustrowany” 1915, nr 32–33 – 14 

VIII 1915, s. 494; Red., Szanujmy siebie!, „Tygodnik Ilustrowany” 1915, nr 32–33 – 14 VIII 1915, 
s. 498–499.

7 Tyg. Ill., Noc z 4-go na 5 sierpnia. Zapiska kronikarska, „Tygodnik Ilustrowany” 1915, nr 
32–33 – 14 VIII 1915, s. 497–498.

8 Felieton Perzyńskiego poświęcony został działalności, powołanej do życia 4 sierpnia 1915 r., 
Straży Obywatelskiej, która zgodnie z intencjami organu założycielskiego (Komitetu Obywatelskie-
go) była formacją ochotniczą, mającą zapewnić bezpieczeństwo i porządek publiczny. Felietonista, 
który chętnie posługiwał się humorem, żartem czy ironią, tym razem niemal zrezygnował z tych 
efektów – jego relacja utrzymana jest w stylu subiektywnego sprawozdania świadka zdarzeń. W fi-
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jątkowo bogaty serwis fotograficzny9. Materiały tekstowe łączy założony i ma-
nifestowany subiektywizm, sprawiający, iż relacje „Tygodnika Ilustrowanego” 
traktować należy przede wszystkim jako interpretacje, których nie można uznać 
za przekaz istotny z punktu widzenia historyka. 

Reprezentatywny pod tym względem wydaje się tekst poświęcony przejęciu 
Warszawy przez oddziały niemieckie. Konkrety (nazwy ulic, toponimy, nazwiska 
dowódców, wydarzenia) zostały włączone płynnie w tok narracji rekonstruującej 
wrażenia, emocje, obawy i nadzieje. Adam Grzymała-Siedlecki unika podawania 
dat, przywołuje raczej ciągi zdarzeń przypominające czytelnikowi wypadki ostat-
nich miesięcy10, koncentruje się na oddaniu „cywilnego” postrzegania wydarzeń 
wojennych, które jawią się jako „fenomen w tej pełnej dramatycznych powikłań 
kampanii”, „wyniki tej nowej zmienności losu”, „etapy tej wymownej, wstrzą-
sającej zmienności losów”11. Publicysta, relacjonując ostatnie wypadki, stara się 
nie opowiadać po stronie okupantów, nie demonizuje również ich przeciwników. 
Przyjęta przez pismo strategia oddaje charakterystyczne dla ówczesnego społe-
czeństwa nastawienie: niechęć wobec Niemców połączoną z obawą przed po-

nale opowieści dziennikarz oddaje cześć  jednemu z cichych bohaterów tamtych dni – W. Bocia-
nowskiemu. Chociaż aktualność tematyki była szczególnie ważna w przypadku felietonów ukazują-
cych się na początku XX w., opublikowany w analizowanym numerze tekst wydaje się wyjątkowo 
mocno związany z ówczesnym „tu i teraz”. Wrażenie to umacnia dopełniająca relację Perzyńskiego 
fotografia: Pogrzeb śp. Walentego Bocianowskiego. Nazwisko milicjanta, który „poległ na posterun-
ku na rogu ulic Bednarskiej i Nadbrzeżnej w chwili, gdy usiłował uratować jakąś kobietę spod strza-
łów”, nie zostało zapomniane; pojawia się na stronie internetowej Policji Państwowej w wykazie 
funkcjonariuszy poległych na służbie. Por. W. Perzyński, Milicjanci warszawscy, „Tygodnik Ilustro-
wany” 1915, nr 32–33, s. 502; J. Pajewski, op. cit., s. 92; M. Wojtak, Gatunki prasowe, lublin 2004, 
s. 203; Wykaz funkcjonariuszy formacji policyjnych poległych w kraju w latach 1915–1939, [w:] 
http://www.policjapanstwowa.pl/index.php/pl/lista-funkcjonariuszy-formacji-policyjnych-pole- 
glych-w-kraju-w-latach-1915-1939 (data dostępu: 10.05.2013).

9 A. Grzymała-Siedlecki, op. cit.
10 Przykładem takiego prowadzenia relacji może być następujący fragment: „Pierwsze dni paź-

dziernika, wieści kolejne o zajęciu Rawy, Mszczonowa, Żyrardowa, Grodziska, Grójca, Nadarzyna, 
Milanówka, Brwinowa, Góry Kalwarii, Piaseczna, Jeziorny…”. Również w relacjach dotyczących 
wydarzeń europejskich dostrzec można tendencję do unikania czystej informacji, publicyści organi-
zują wypowiedzi przez obudowanie przywołanego/wzmiankowanego faktu rozważaniami dotyczą-
cymi znaczenia danego wydarzenia dla dalszych losów wojny – w tym przypadku dominuje jednak 
nie tyle pełne nadziei oczekiwanie, ile niepewność. Por. ibid.; B. Koskowski, Nowy okres wojny, 
„Tygodnik Ilustrowany” 1915, nr 42 – 16 X 1915, s. 606; por. też np.  K. Chmielewski, Traktaty 
wojenne, „Tygodnik Ilustrowany” 1915, nr 38 – 18 IX 1915, s. 562; Z. D., Nad Czeremoszem, „Ty-
godnik Ilustrowany” 1916, nr 27 – 1 VII 1916, s. 321–322; Cz. Jankowski, Obrachunki, „Tygodnik 
Ilustrowany” 1916, nr 30 – 22 VII 1916, 354; nr 35 – 26 VIII 1916, s. 414; W. Orłowski, Po dwóch 
latach wojny, „Tygodnik Ilustrowany” 1916, nr 33 – 12 VIII 1916, s. 391–394; W. Orłowski, Cele 
wojny, „Tygodnik Ilustrowany” 1917, nr 29 – 21 VII 1917, s. 356, nr 30 – 28 VII 1917, s. 368–369; 
Z. Dębicki, Rząd Królestwa Polskiego, „Tygodnik Ilustrowany” 1917, nr 51- 22 XII 1917, s. 622;  
Z. Dębicki, Ludzkość odrodzona, „Tygodnik Ilustrowany” 1918, nr 5 – 2 II 1918, s. 62.

11 A. Grzymała-Siedlecki, op. cit.
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wrotem Rosjan12. Apolityczna relacja nastawiona jest na przekierowanie uwagi 
z wypadków dziejowych na konsekwencje dziejowej zawieruchy dla Polaków. 
Symptomatyczny dla perspektywy opisu proponowanej przez Grzymałę-Siedlec-
kiego (a sądząc z zawartości analizowanych roczników, aprobowanej również 
przez redakcję) jest finał artykułu: „Bądźmy wytrwałymi pracownikami jutra. Nie 
bądźmy też wyrostkami, którzy pokazują język za odchodzącym z klasy surowym 
przełożonym, dobrze upewniwszy się, że naszych oznak »samodzielności« nie 
widzi. To nie są czyny godne obywateli. To są czyny niewolników. Nie naśladuj-
my tych warstw, które we lwowie obrzucały kwiatami wchodzące wojsko ro-
syjskie, a gdy lwów przeszedł we władzę rządu austriackiego, obrzucały błotem 
jeńców rosyjskich tak, że  aż komendant miasta  musiał zwrócić plakatami uwagę, 
iż podobna dwulicowość zgodna jest z jakąś obyczajowością np. lewantyńską, ale 
ubliża pojęciom o honorze europejskim”13.

Artykuł Grzymały-Siedleckiego wskazuje charakterystyczne dla analizo-
wanych numerów podejście do kwestii związanych z wojną – redakcja pisze 
o wojennych wypadkach w sposób subiektywny, najchętniej z pewnego dystansu 
czasowego14, unikając jednoznacznych ocen kierowanych pod adresem Rosji czy 
Niemiec. W zamian ukazuje aktualny i przyszły wpływ wielkiej historii na co-
dzienne życie polskiego społeczeństwa. 

Taka metoda prezentacji zdarzeń będzie realizowana w kontynuowanym po 
wejściu Niemców cyklu Kartki z raptularza. W przeciwieństwie jednak do okresu 
wcześniejszego wśród osobno tytułowanych, niewielkich objętościowo notatek 
wypełniających kronikarską relację wiadomości odnoszące się bezpośrednio do 
wydarzeń wielkiej wojny pojawiają się sporadycznie, najczęściej jako niewiel-
kie wstawki. Do wyjątków należy obszerniejszy fragment opublikowany w nu-
merze 42 (16 X 1915) zatytułowany W przededniu, w którym redakcja poinfor-
mowała czytelników o intensyfikacji działań wojennych na froncie bałkańskim. 
W relacji brakuje jednak konkretów – Dębicki nie pisze wprost o rozpoczętej na 
początku października ofensywie Państw Centralnych, milczy o wkroczeniu Au-
striaków do Belgradu (9 X 1915), o wypowiedzeniu przez Bułgarię wojny Serbii  
(16 X 1915)15. Czytelnik otrzymuje sugestywną, chociaż ubogą w dane16, notatkę 

12 Podobne stanowisko zajął Centralny Komitet Obywatelski, uznawany przez znaczną część 
społeczeństwa oraz władze okupacyjne za substytut polskiej władzy. Por. J. Pajewski, op. cit., s. 94, 
100.

13 A. Grzymała-Siedlecki, op. cit.
14 Grzymała-Siedlecki przywoła wydarzenia z 5 sierpnia 1915 r. w opublikowanym 9 paź-

dziernika 1915 r. (nr 41) artykule Moralna postawa narodu. I tym razem informacje stricte histo-
ryczne są traktowane marginalnie. Kluczowe znaczenie mają rozważania dotyczące przyszłej nie-
podległości Polski. Por. A. Grzymała-Siedlecki, Moralna postawa narodu, „Tygodnik Ilustrowany” 
1915, nr 41 – 9 X 1915, s. 594.

15 Por. J. Pajewski, Pierwsza wojna światowa 1914–1916, Warszawa 2004, s. 344.
16 Na braki informacyjne wskazuje redakcja w numerze 41, gdy opisując wypadki w Rosji, 
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o zmieniającej się współczesności: „Rozpoczyna się ostatni akt wielkiej trage-
dii dziejowej. Wśród niemilknącego grzmotu dział kurtyna idzie w górę. Uwaga 
powszechna tym razem ześrodkowuje się na Półwyspie Bałkańskim. Przerzu-
ciło ją tam przedziwne, zaiste, kuglarstwo losu. […] To, co miało się według 
wszelkich przewidywań i rachub rozstrzygnąć na polach Belgii i Francji […] 
dzisiaj dąży już zupełnie wyraźnie do rozstrzygnięcia na polach Macedonii, 
w najbliższem sąsiedztwie Carogrodu, owego złotego jabłka niezgody pomiędzy  
państwami”17. 

Jak widać Kartki z raptularza jedynie zarysowują perspektywę historyczną 
Wielkiej Wojny. Uwaga czytelników koncentrowana jest jednak przede wszyst-
kim na potwierdzonej przez świadków „historii miasta podczas wojny”18. Dekla-
rowane we wcześniejszych numerach przekierowania zainteresowań redakcji ku 
zagadnieniom związanym z gromadzeniem możliwych do zweryfikowania świa-
dectw potwierdzają wpisy19, dzięki którym poznajemy wojenną codzienność „cy-
wilnego życia”. Pismo ukazuje problemy dnia codziennego mieszkańców War-
szawy, którzy między innymi muszą zmagać się ze spowodowanymi wojną: prze-
ludnieniem, kłopotami zaopatrzeniowymi i komunikacyjnymi, bezrobociem20. Co 
ciekawe, w relacjach tych dominuje dążenie do eksponowania przejawów powra-
cającej normalności21, redakcja będzie zatem np. informowała o powołanych do 
życia przez Centralny Komitet Obywatelski sądach obywatelskich22, które mię-

stwierdza: „Z bałamutnych wieści, jakie dochodzą nas z Piotrogrodu i Moskwy, trudno wyrobić 
sobie dokładne pojęcie o tem, co warzy się obecnie w tym wielkim kotle wschodnioeuropejskim, 
któremu na imię Rosya”. Z. D., Kartki z raptularza, „Tygodnik Ilustrowany” 1915, nr 41 – 9 X 
1915, s. 598.

17 Z. D., Kartki z raptularza, „Tygodnik Ilustrowany” 1915, nr 42 – 16 X 1915, s. 609.
18 Z. D., Kartki z raptularza, „Tygodnik Ilustrowany” 1915, nr 35 – 28 VIII 1915, s. 526.
19 Por. np. T. I., Pamiętniki, „Tygodnik Ilustrowany” 1914, nr 43 – 24 X 1914, s. 723.
20 Z. D., Kartki z raptularza, „Tygodnik Ilustrowany” 1915, nr 35 – 28 VIII 1915, s. 526; nr 37 

– 11 IX 1915, s. 552; nr 38 – 18 IX 1915, s. 564; nr 39 – 25 IX 1915, s. 574; nr 42 – 16 X 1915, 
s. 609; nr 43 – 23 X 1915, s. 621; nr 44 – 30 X 1915, s. 636.

21 Jeśli nie było to możliwe, pismo informowało o podejmowanych przez zbiorowość próbach 
przełamywania/przezwyciężania wojennego chaosu (np. przez „widoki na prawidłowe odbudowa-
nie po wojnie” Kalisza). Redakcja realizowała tę strategię nawet wówczas, gdy „wojenne” doświad-
czenie mieszkańców Warszawy było stosunkowo świeże – w numerze 34 (21 VIII 1915) pismo 
w kolejnych raptularzowych odcinkach, odsłaniając przebieg  sierpniowych wydarzeń, wychodzi 
od barwnych obrazów walk, by w zakończeniu poszczególnych fragmentów kierować uwagę czy-
telnika ku przyszłości i normalności. Por. Z. D., Kartki z raptularza, „Tygodnik Ilustrowany” 1915, 
nr 34 – 21 VIII 1915, s. 512–513; Odbudowa Kalisza, „Tygodnik Ilustrowany” 1915, nr 51 – 18 XII 
1915, s. 718; K. S. Jakimowicz, Odbudowa miast. Kalisz, „Tygodnik Ilustrowany” 1916, nr 16 – 15 
IV 1916, s. 183–184; Widoki przebudowy Kalisza, „Tygodnik Ilustrowany” 1916, nr 16 – 15 IV 
1916, s. 198–199.

22 Inicjatywy (społeczne oraz instytucjonalne) Komitetu Obywatelskiego postrzegane były 
przez ówczesną opinię publiczną jako ważne, godne poparcia, przywracające ład. Por. Z. D., Z chwi-

WIELKA WOJNA NA łAMACH WARSZAWSKIEGO „TyGODNIKA ILuSTROWANEGO”...



224

dzy 5 sierpnia a 11 września 1915 r. godnie wypełniały swoją funkcję23; napisze 
również o projekcie zagospodarowania nieużytków znajdujących się w granicach 
miasta i tuż poza nimi autorstwa Jerzego Skokowskiego24; przedstawi konsekwen-
cje uchwały Komitetu Obywatelskiego miasta Warszawy z 23 sierpnia w sprawie 
organizowania polskiego szkolnictwa powszechnego25. W raptularzowych no-
tatkach wojenne wypadki konsekwentnie usuwane są w cień, pismo, propagując 
idee pracy dla dobra ojczyzny26 oraz budowania podstaw przyszłości27, niepo-

li, „Tygodnik Ilustrowany” 1916, nr 11 – 11 III 1916, s. 127; Tyg. Ill., Pomoc dla kraju, „Tygodnik 
Ilustrowany” 1916, nr 1 – 1 I 1916, s. 2.

23 Polskie sądy zostały zniesione przez niemieckie władze okupacyjne 11 września 1915 r., 
„Tygodnik Ilustrowany” rozpoczyna notatkę od poinformowania czytelników o przekazaniu nowym 
sądom Pałacu Paca i wmurowaniu tablicy pamiątkowej w sali posiedzeń. W tekście eksponowane 
jest znaczenie przywróconego na 5 tygodni polskiego sądownictwa, tablica pamiątkowa ma być 
traktowana „jak godło życia, które prędzej czy później głośnem zabije tętnem”. Z. D., Kartki z rap-
tularza, „Tygodnik Ilustrowany” 1915, nr 40 – 2 X 1915, s. 586; J. Pajewski, op. cit., s. 96.

24 Z. D., Kartki z raptularza, „Tygodnik Ilustrowany” 1915, nr 41 – 9 X 1915, s. 598.
25 O randze tematu świadczą ukazujące się w kolejnych numerach publikacje. Pismo nie-

ustannie powraca do kwestii odbudowania polskiego szkolnictwa (przypominając również w cy-
klu artykułów Losy oświaty w Polsce Paskiewiczowskiej rosyjską politykę edukacyjną realizowaną 
przez zaborcę). Szczególne miejsce wśród tych materiałów zajmą relacje dotyczące organizowania 
i otwarcia (15 XI 1915) Uniwersytetu Warszawskiego oraz Politechniki Warszawskiej; wbrew in-
tencjom okupanta, który chciał wykorzystać propagandowo fakt odrodzenia polskiego szkolnictwa, 
w publikacjach pisma trudno dostrzec proniemieckie nastawienie czy eksponowanie niemieckiej 
misji kulturowej; przeważają materiały ukazujące polskie zaangażowanie, nadzieje i perspektywy 
związane z odrodzeniem edukacyjnym. Por. np. H. Mościcki, Nauczanie powszechne w Polsce, 
„Tygodnik Ilustrowany” 1915, nr 36 – 4 IX 1915, s. 534; H. Mościcki, Losy oświaty w epoce Pa-
skiewiczowskiej, „Tygodnik Ilustrowany” 1915, nr 40 – 2 X 1915, s. 584–585 oraz nr 41 – 9 X 1915, 
s. 595–596; Z. D., Kartki z raptularza, „Tygodnik Ilustrowany” 1915, nr 36 – 4 IX 1915, s. 538; 
J. Pajewski, Odbudowa państwa polskiego 1914–1918, s. 96–98.

26 Pismo zachęca do różnorodnych form aktywności. W artykule  Wisząca nad nami klęska 
wyludnienia periodyk będzie np. namawiał  kobiety do pracy na rzecz ojczyzny; polem aktywności 
mają być działania zmierzające do przeciwdziałania wyludnieniu kraju – Polki winny zaangażować 
się w pomoc bezdomnym, ograniczać wychodźstwo, zachęcać emigrantów do powrotu, a także (co 
dość odważnie sugeruje początek artykułu) podnieść wskaźnik urodzeń. Patrz: Uchwała w sprawie 
szkolnej, „Tygodnik Ilustrowany” 1915, nr 35 – 28 VIII 1915, s. 529; H. Wiercieński, Wisząca nad 
nami klęska wyludnienia, „Tygodnik Ilustrowany” 1915, nr 43 – 23 X 1915, s. 620; T. I., Ut felix, 
fastum, fortunatumque sit…, „Tygodnik Ilustrowany” 1915, nr 45 – 6 XI 1915, s. 647; Polski uni-
wersytet i politechnika w Warszawie, „Tygodnik Ilustrowany” 1915, nr 46 – 13 XI 1915, s. 658–660.

27 Nieocenioną rolę w niesieniu pomocy osobom poszkodowanym przez wojnę oraz w budo-
waniu podstaw przyszłej państwowości odegrały Centralny Komitet Obywatelski oraz Warszawski 
Komitet Obywatelski. Działania organizacji wprowadzających ład, tworzących namiastkę polskiej 
władzy, były relacjonowane na łamach pisma. Gdy władze okupacyjne rozwiązały Centralny Ko-
mitet 12 września 1915 r., warszawski periodyk opublikował treść obwieszczenia generała-guber-
natora Hansa Hartwiga von Beselera rozwiązującego organizację. Periodyk nie poprzestał na przy-
wołaniu treści zarządzenia, lecz umieszczając tuż pod tekstem obwieszczenia informację dotyczącą 
rozdysponowania funduszy Komitetu, wskazał osoby i organizacje obdarzone przez Zarząd zaufa-
niem – w ten sposób zawieszenie działalności instytucji, która przez redakcję była postrzegana jako 
„wykładnik jego sił żywotnych i umiejętności rządzenia sobą”, nie oznaczało kresu działań, a ich 
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strzeżenie przenosi zainteresowanie z „tu i teraz”, rozumianego jako konsekwen-
cja wojennych wypadków, na wolne od chaosu wojny futurum. 

Charakterystyczne dla numeru „inaugurującego” niemiecką okupację oraz 
raptularzowych narracji eksponowanie materiałów koncentrujących się przede 
wszystkim na budowaniu obrazu powracającej normalności ograniczyło zasadni-
czo liczbę publikacji poświęconych wojnie nie tylko w roczniku 1915, lecz rów-
nież w kolejnych latach wojny. 

W zestawieniach bibliograficznych zawartości roczników 1916–191828 re-
dakcja wydzieliła trzy działy poświęcone wojnie: Wojna, artykuły odnoszące się 
do wielkiej wojny europejskiej;  Miejscowości zamieszczone z powodu wojny;  
Epizody i sprawy związane z wielką wojną europejską. Już liczbowe zestawienie 
publikacji uznawanych przez redakcję za odnoszące się do Wielkiej Wojny musi 
zaskakiwać29:

Tab. 1. Zestawienie liczbowe publikacji dotyczących wojny

Rok
Wojna, artykuły odnoszą-

ce się do wielkiej wojny 
europejskiej

Miejscowości zamieszczo-
ne z powodu wojny

Epizody i sprawy związane 
z wielką wojną europejską

1916 16 artykułów 65 ilustracji 45 ilustracji

1917 17 artykułów 31 ilustracji 29 ilustracji

1918* 16 artykułów 30 ilustracji 38 ilustracje

*Statystyką objęto – zgodnie z wyznaczonym horyzontem czasowym – numery 1–40 z 1918 r.

Dla porównania warto wskazać, iż w pierwszym półroczu 1915 r. zamiesz-
czono odpowiednio 47 artykułów uzupełnionych dodatkowo przez Kalendarz 
wojenny, 120 ilustracji ukazujących związane z wojną miejscowości oraz 289 
ilustracji odnoszących się do epizodów i spraw wojennych. Jak widać, w porów-

trwanie i kontynuację w innej formie. Por. Z. D., Kartki z raptularza, „Tygodnik Ilustrowany” 1915, 
nr 35 – 28 VIII 1915, s. 527; nr 37 – 11 IX 1915, s. 551; nr 38 – 18 IX 1915, s. 564; nr 39 – 25 IX 
1915, s. 574; nr 40 – 2 X 1915, s. 586; nr 41 – 9 X 1915, s. 598; nr 44 – 30 X 1915, s. 636; Tyg. 
Ill., CKO, „Tygodnik Ilustrowany” 1915, nr 39 – 25 IX 1915, s. 576–577; Adres do Centralnego 
Komitetu Obywatelskiego, „Tygodnik Ilustrowany” 1915, nr 41 – 9 X 1915, s. 595; Prezydium CKO, 
„Tygodnik Ilustrowany” 1915, nr 42 – 16 X 1915, s. 612.

28 W drugim półroczu 1915 r. w numerach 27–31 ukazało się odpowiednio 17 tekstów, 8 zdjęć 
miejscowości, 33 zdjęcia związane z epizodami; w kolejnych dwudziestu numerach zamieszczono 
16 artykułów, 31 zdjęć miejscowości oraz 65 odnoszących się do epizodów.

29 W zestawieniu publikacje cykliczne potraktowano – zgodnie z zapisem bibliograficznym – 
jako pojedynczy tytuł (dotyczy to np. Kartek z raptularza, cyklów wspomnieniowych, odcinkowych 
relacji pamiętnikarskich). 
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naniu z okresem wcześniejszym liczba publikacji znacznie spada30. Zarówno na 
poziomie tekstów, jak i ikonografii można mówić o stopniowym eliminowaniu 
problematyki odnoszącej się do dziejowych wypadków, ich miejsce zajmuje co-
dzienność z perspektywą przyszłej niepodległości31.

Wobec zastępowania publikacji wojennych materiałami dotyczącymi życia 
codziennego, a także preferowania ujęć subiektywnych, nastawionych przede 
wszystkim na ekspresję emocji, wrażeń, postaw, traktujących zredukowaną infor-
mację wojenną jako pretekst, na znaczeniu zyskują materiały, które uznać można 
(chociaż częściowo) za źródło wiedzy historycznej. Przykład tekstu czysto infor-
macyjnego znajdziemy w numerze 46 z 1916 r. (11 listopada), gdy redakcja opu-
blikuje treść Aktu 5 listopada. „Tygodnik Ilustrowany” – podobnie jak to miało 
miejsce w pierwszym roku wojny – rzadko decydował się na prezentowanie treści 
dokumentów związanych z wojną32. Wyeksponowane graficznie wezwanie Do 

30 Redakcja, przedstawiając czytelnikom półroczne spisy rzeczy, świadomie „przesuwa” pu-
blikacje wojenne do innych działów – w spisie za drugie półrocze 2016 r. ilustracje do cyklu Nowo-
czesny krajobraz wołyński zostały wpisane nie do działu Epizody i sprawy związane z wielką wojną 
europejską, lecz do kategorii Rysunki różne. 

31 O takim przeprofilowaniu pisma dobitnie świadczy deklaracja złożona przez redakcję 
w prospekcie na rok 1916: „Stoimy wobec przyszłości bardziej niż kiedykolwiek nieznanej, sto-
imy wśród zawieruchy dziejowej, straszliwszej od wszelkich poprzednich. Ale cokolwiek bądź nas 
czeka, w duszach naszych, jak potężny, sięgający dźwiękiem swym nieba dzwon wawelskiego Zyg-
munta, grzmi głos nadziei, głos wieszczący zmartwychwstanie. I Wam, wszyscy bracia nasi, Wam, 
Polacy ze wszystkich kresów drogiej ziemi rodzinnej, pragnęlibyśmy przesłać tę nadzieję, tę wiarę, 
tę religię życia narodowego, która się streszcza w kilku mocnych jak nieśmiertelność wyrazach: 
Polska nie zginęła i nie zginie”. Periodyk programowo zamierzał skupić uwagę czytelników na 
przyszłości, dlatego wśród zapowiedzi znalazły się między innymi cykl Świat po wojnie Adama 
Grzymały-Siedleckiego, seria artykułów Przyszłość ekonomiczna i kulturalna Polski i Warszawy 
oraz fotografie Saryusza-Wolskiego odnoszące się do „życia dzisiejszego Warszawy i prowincji”. 
Podobną deklarację zamieści redakcja w zapowiedzi na rok 1917, dodając także, iż „Wojna, która 
trwa już tak długo, znużyła nas wszystkich i wyczerpała bezmiernie. Niepodobna przez szereg lat 
zajmować się wyłącznie tem tylko, co wojna przynosi. Trzeba  odpocząć, trzeba odświeżyć umysł 
i serce, uspokoić ducha”. W zapowiedziach na rok 1918 królować będzie „tu i teraz”. Tygodnik 
Ilustrowany. Prospekt na rok 1916, „Tygodnik Ilustrowany” 1915, nr 52 – 25 XII 1915, s. 732; „Ty-
godnik Ilustrowany”, „Tygodnik Ilustrowany” 1916, nr 52 – 23 XII 1916, s. 621; Zapowiedź na rok 
1918-ty, „Tygodnik Ilustrowany” 1918, nr 1 – 5 I 1918, s. 8.

32 Interesujący przykład publikacji dokumentów związanych z wojną przynosi numer 32–33, 
gdy obwieszczenia Komitetu Obywatelskiego miasta Warszawy zamieszczone zostaną nie w nu-
merze, lecz w stanowiącym swoistą okładkę dodatku reklamowym pisma. Trudno rozstrzygnąć, 
dlaczego redakcja obwieszczeń informujących o przejęciu przez Komitet władzy w mieście oraz 
powołujących do życia Straż Obywatelską i wyznaczających zakres jej działania nie  umieściła 
w głównej części numeru – być może pismo nie chciało narażać się władzom. Po rozwiązanie to 
redakcja będzie sięgała jeszcze kilka razy, np. wówczas, gdy informuje o aktualnych wydarzeniach 
w rubryce Obwieszczenia i działania władz niemieckich i austriackich za tydzień ubiegły (dodatki 
reklamowe do numerów 39–51 z 1916 r.).

W kolejnych latach wojny pismo opublikuje również np.: Reskrypty cesarskie (z 12 IX 1917 r.), 
Pismo obu Generalnych Gubernatorów do Komisji przejściowej Polskiej Rady Stanu, Patent z dnia 
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mieszkańców warszawskiego Jeneralnego Gubernatostwa poprzedza strona tytu-
łowa z reprodukcją symbolicznej pracy Feliksa Jabłczyńskiego Orzeł oraz napisa-
ny 6 listopada 1916 r. patriotyczny wiersz Artura Oppmana Warszawianka. Kon-
tekst wydanej w imieniu cesarzy Niemiec i Austro-Węgier odezwy wskazywał na 
rozbudzone nadzieje polskiego społeczeństwa, choć nie przesądzał o spełnieniu 
marzenia o niepodległej Polsce33. Aktowi 5 listopada, w którym zapowiedziano, 
iż utworzone zostanie „państwo samodzielne z dziedziczną monarchią i konsty-
tucyjnym ustrojem”34, towarzyszy obszerna relacja poświęcona przebiegowi uro-
czystości związanych z proklamacją. W obszernym artykule redakcja zachowuje 
dystans, starając się możliwie dokładnie zanotować wypadki dziejowego prze-
łomu. Periodyk skrupulatnie notuje informacje dotyczące przebiegu uroczysto-
ści, przywołuje nazwiska uczestników wydarzeń, cytuje teksty mów i wystąpień, 
skupia uwagę nawet na pozornie nieistotnych szczegółach35, dzięki czemu opis 
zdarzeń z 5 listopada (poprzedzony krótkim wyjaśnieniem dotyczącym wyjaz-
du polskiej deputacji do Wiednia i Berlina36) staje się cennym źródłem informa-
cji. W przeciwieństwie do publikacji towarzyszących odezwie księcia Mikołaja 
Mikołajewicza z roku 1914 dystans piszącego wobec wydarzeń zaznacza się już 
w ukształtowaniu językowym tekstu – w naznaczonym powagą tekście dominuje 
styl oficjalny, dziennikarz stara się unikać figur artystycznych uruchamiających 
patriotyczny kod prezentacji zdarzeń. Redakcja, diagnozując prezentowaną sytu-
ację, sporadycznie sięga po barwne określenia (np. zapowiada Polskę zmierzającą 
ku „brzaskom niepodległego bytu państwowego”, opisuje wizje przebudzone-
go ze snu orła białego). Z relacji przebija charakterystyczny dla znacznej części  

12-go września 1917 roku o ustanowieniu władzy państwowej w Królestwie Polskim, odezwę Rady 
Regencyjnej z 27 X 1917 r. Por. „Tygodnik Ilustrowany” 1917, nr 38 – 22 IX 1917, s. 465; nr 44 – 
3 XI 1917, s. 538.

33 Orzeł na obrazie Jabłczyńskiego unosi się nad dachami warszawskich budynków tworzą-
cych szaro-czarną plątaninę kresek, w wierszu Oppmana pojawia się niepewność: po początkowej 
deklaracji: „Orle biały! Znów zadniało!/I swobody gwiazdy lśnią!.../Wolne skrzydła rozwiń śmiało/
Nad Ojczyzną, zlaną krwią” w zakończeniu utworu zaznaczona zostaje możliwość kolejnego za-
wodu: „A jeżeli gwiazdy zgasną,/Gdyby świt się znowu śćmił/My cię, Orle, krwią swą własną/
Nakarmimy, abyś żył!”. Jak widać, chociaż pismo decyduje się na symboliczną oprawę, nie jest ona 
jednoznacznie pozytywna, zakłada margines niepewności. A. Oppman, Warszawianka, „Tygodnik 
Ilustrowany” 1916, nr  46 – 11 XI 1916, s. 544.

34 Do mieszkańców warszawskiego Jeneralnego Gubernatorstwa, „Tygodnik Ilustrowany” 
1916, nr 46 – 11 XI 1916, s. 545.

35 W relacji pojawi się między innymi informacja, iż tekst odezwy wręczany uczestnikom 
uroczystości wydrukowano na białym papierze, podczas gdy odezwy rozlepiane w mieści odbite 
zostały na czerwonym papierze. Tyg. Ill., 5 listopada 1916 roku, „Tygodnik Ilustrowany” 1916, 
nr 46 – 11 XI 1916, s. 546. 

36 Por. J. Pajewski, Odbudowa państwa polskiego, s. 125.
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ówczesnego społeczeństwa sceptycyzm37, wzmocniony w zakończeniu relacji ob-
razem „szarego listopadowego dnia […]  powszedniej pracy”38.

Wartość informacyjną numeru podnoszą także inne publikacje odnoszące 
się do wydarzeń 5 listopada. Redakcja zadbała, by czytelnik otrzymał możliwie 
wiarygodne przekazy. Wśród materiałów wydrukowanych w wydaniu z 11 listo-
pada znalazły się bowiem również: treść przemówienia Beselera kierowanego do 
przedstawicieli prasy39, relacja z uroczystości proklamacji aktu w Łodzi, Piotr-
kowie i lublinie40, tekst listu cesarza Franciszka Józefa do premiera Ernsta von 
Körbera41. 

Tak bogaty informacyjnie materiał należał jednak do rzadkości42. Pismo za-
zwyczaj unikało publikowania dokumentów, poprzestając na artykułach, w któ-
rych fragmenty wystąpień, oświadczeń czy oficjalnych pism stawały się dla 
dziennikarza podstawą do snucia  rozważań. Wojenny kontekst jest wówczas eli-
minowany, redakcja stara się ukazać powagę, porządek, ład zbliżające społeczeń-
stwo do niewojennej normalności43.

37 Sceptycyzm ten pogłębił się po publikacji odezwy wzywającej Polaków do ochotniczego 
zasilania oddziałów przeznaczonych do walki z Rosją. Por. K. Dunin-Wąsowicz, Warszawa 1914–
1918, Warszawa 1989, s. 45–46; M. Tanty, Rewolucja rosyjska a sprawa polska 1917–1918, War-
szawa 1987, s. 65; A. Szymczak, Między Habsburgami a Hohenzollernami. Rywalizacja niemiec-
ko-austro-węgierska w okresie I wojny światowej a odbudowa państwa polskiego, Kraków 2009, 
s. 213–215,

38 Tyg. Ill., 5 listopada 1916 roku, s. 551.
39 Przemówienie J.E. jenerał-gubernatora warszawskiego do przedstawicieli prasy, „Tygo-

dnik Ilustrowany” 1916, nr 46 – 11 XI 1915, s. 552.
40 Proklamowanie Królestwa Polskiego na prowincji, „Tygodnik Ilustrowany” 1916, nr 46 – 

11 XI 1916, s. 552–553.
41 Wyodrębnienie Galicji, „Tygodnik Ilustrowany” 1916, nr 46 – 11 XI 1916, s. 552. 
42 Do relacji utrzymanych w tonie sprawozdawczym, eliminujących obrazowe środki arty-

styczne, opierających się na przywołaniu mów i oficjalnych wystąpień przedstawicieli władz, na-
leży między innymi artykuł dotyczący otwarcia Tymczasowej Rady Stanu. Organ powołany do 
życia 6 grudnia 1916 r., którego działalność uroczyście zainaugurowano 14 stycznia 1917 r., był 
próbą realizacji zapisów Aktu 5 listopada, został pomyślany jako organ „doradczy, przygotowaw-
czy i współdziałający, w ograniczonym zakresie, na rzecz przyszłych instytucji państwowych”. Po-
wściągliwość pisma jest na tyle duża, iż niemal całą relację wypełniają teksty wystąpień generalne-
go gubernatora niemieckiego H. H. von Beselera, generalnego gubernatora austriacko-węgierskiego 
w c. i k. strefie okupacyjnej Królestwa Polskiego K. Kuka, członka Rady W. Niemojewskiego (dwa 
wystąpienia jako członka i jako marszałka), austro-węgierskiego komisarza rządowego przy Tym-
czasowej Radzie Stanu Królestwa Polskiego barona Konopki oraz treść odezwy Tymczasowej Rady 
Stanu. Por. Tymczasowa Rada Stanu, „Tygodnik Ilustrowany” 1917, nr 3 – 20 I 1917, s. 35–39;  
P. K. Marszałek, Najwyższe władze wojskowe w systemie ustrojowym II Rzeczypospolitej, Wrocław 
2011, s. 73; por. też Intromisja Rady Regencyjnej, „Tygodnik Ilustrowany” 1917, nr 44 – 2 XI 1917, 
s. 539; W sprawie pomocy dla jeńców-Polaków, „Tygodnik Ilustrowany” 1918, nr 36 – 7 IX 1918, 
s. 303.

43 Por. np. Legiony w Warszawie, „Tygodnik Ilustrowany” 1916, nr 50 – 9 XII 1916, s. 594–
595; l. Szczepański, Listy z Krakowa, „Tygodnik Ilustrowany” 1916, nr 22 – 27 V 1916, s. 258–259; 
Tyg. Ill., Otwarcie Rady Miejskiej, „Tygodnik Ilustrowany” 1916, nr 31 – 29 VII 1916, s. 368–370.
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Przeglądając zawartość analizowanych roczników, można odnieść wrażenie, 
iż publikacje o charakterze informacyjnym dotyczące bezpośrednio wypadków 
Wielkiej Wojny są przez redakcję świadomie eliminowane. Pismo niechętnie 
informuje o dziejowych wydarzeniach, sporadycznie decydując się na zamiesz-
czenie niezbyt obszernych notatek umieszczanych na dalszych stronach nume-
rów44. Reprezentatywnym przykładem takiej publikacji jest materiał poświęco-
ny podziałowi Belgii45. Dziennikarz, aby przybliżyć czytelnikowi problematykę, 
kreśli historyczne tło aktualnej sytuacji, by następnie zaprezentować znaczenie 
wewnętrznego konfliktu dla działań militarnych: „[...] okupowana Belgia podzie-
lona jest obecnie  na dwa okręgi administracyjne, których granice schodzą się 
możliwie dokładnie z linią demarkacyjną etnograficzną flamandzko-wallońską. 
To właśnie solą jest w oku Anglii, o której proteście przeciw takiemu właśnie 
podziałowi administracyjnemu doniosły w dniu 27-ym sierpnia b.r. depesze”46. 
Relacja w sposób przystępny buduje obraz etnograficznego podziału Belgii,  
by następnie zaprezentować stanowisko Wielkiej Brytanii wobec przyszłych lo-
sów Flandrii. Warszawski periodyk, opisując w numerze z 29 września 1917 r. sy-
tuację terenów frontu zachodniego, milczy jednak o trwającej od 31 lipca 1917 r. 
jednej z najkrwawszych bitew Wielkiej Wojny – bitwie pod Passendale47. Podob-
nie kształtowane będą również inne relacje, w których komponent informacyjny 
traktowany jest pretekstowo.

W niewielkim stopniu lukę tę wypełniają materiały ikonograficzne. „Tygo-
dnik Ilustrowany” sporadycznie zamieszcza na swoich łamach mapy przybliżają-
ce opinii publicznej arenę działań wojennych. W analizowanych numerach mapy 
takie pojawiają się zaledwie 4 razy:

– w numerze 43 z 23 października 1915 r. Z teatru wojny. Grecja, Serbia, 
Bułgaria, Rumunia, Austro-Węgry;

– w numerze 11 z 11 marca 1916 r.  Forteca Verdun i jej forty czołowe;
– w numerze 7 z 16 lutego 1918 r. Front polski;
– w numerze 15 z 13 kwietnia 1918 r. Linia pokojowa brzeska48.
44 Za wyjątek uznać należy cykl artykułów A. Divékyego, w którym przedstawiono relacje 

polsko-węgierskie. Por. A. Divéky, Węgry i sprawa polska w czasie wojny, „Tygodnik Ilustrowany” 
1917, nr 24 – 16 VI 1917, s. 296; nr 25 – 23 VI 1917, s. 311–312.

45 Por. też Czarnogórze, „Tygodnik Ilustrowany” 1916, nr 5 – 29 I 1916, s. 58; Aramis, Na 
marginesie „kwestii finlandzkiej”, „Tygodnik Ilustrowany” 1917, nr 35 – 1 IX 1917, s. 432. 

46 Aramis, Podział Belgii, „Tygodnik Ilustrowany” 1917, nr 39 – 29 IX 1917, s. 480.
47 Por. M. Gilbert, Pierwsza wojna światowa, Poznań 2003, s. 374; A. Weist, Front zachodni 

1917–1918. Od grzbietu Vimy do Amiens i zawieszenia broni, Poznań 2010, s. 69–100.
48 Pojawiają się również mapki pośrednio związane z wojennymi działaniami: w numerze 39 

z 1917 r. Granica etnograficzna flamandzko-wallońska; w numerze 35 z roku 1917 mapa Finlan-
dii; w numerze 27 z roku 1917 Mapka etnograficzna Rosji Zachodnio-Południowej oraz Mapka 
etnograficzna wschodniej połowy Europy; w numerze 2 z roku 1918 Mapka obecnego stanu roz-
siedlenia ludności polskiej i rusińskiej w okupowanej przez Austrię części Wołynia; w numerze 29 
i 30 z roku 1918 Wybrzeże murmańskie. Patrz: Z teatru wojny. Grecja, Serbia, Bułgaria, Rumunia,  
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Zamieszczone w piśmie mapy w niewielkim stopniu pozwalają czytelnikowi 
zorientować się w przebiegu dziejowych wypadków – w przypadku dwóch pierw-
szych publikacji mapy stanowią autonomiczny przekaz nieopatrzony komenta-
rzem słownym, co znacznie ogranicza wyrazistość przekazu. O wiele ciekawsze 
wydają się szkicowe mapy publikowane w roku 1918, które ze względu na zwią-
zek z konkretnym tekstem (mapa z numeru 7) oraz aktualność, topograficzną bli-
skość, bezpośredni związek z przyszłym kształtem Polski, mimo skromnej formy 
były dla ówczesnego odbiorcy czytelne. 

Dostrzegalny na poziomie map podział na przekazy „swoje” i „obce” zazna-
cza się również w odniesieniu do materiałów zdjęciowych publikowanych przez 
warszawski periodyk. „Tygodnik Ilustrowany” – zgodnie z przyjętą w omawia-
nych rocznikach strategią – stara się przedstawić czytelnikowi przede wszystkim 
obrazy „polskiej wojny oswojonej”, pomijając jednocześnie materiały dotyczące  
wydarzeń europejskich (np. z frontu zachodniego). 

Serwis fotograficzny, kwalifikowany jako odnoszący się do wypadków Wiel-
kiej Wojny związanych z Polską i Polakami, przynosi zróżnicowane publikacje, 
które łączy jednak unikanie epatowania przemocą. Redakcja preferuje materiały 
ikonograficzne obrazujące względnie pozytywne, estetycznie akceptowalne ob-
razy działań wojennych. Tendencja ta zaznaczyła się już w numerze 31–32, gdy 
wśród ilustracji pojawiły się zdjęcia ukazujące wojenne oblicze Warszawy z po-
czątków sierpnia 1915 r. Wyjątkowo bogaty serwis fotograficzny przynosi wów-
czas obrazy zniszczeń (Wysadzony w powietrze Most Kierbedzia; Most Poniatow-
skiego (Trzeci Most) o świcie dnia 5-go sierpnia; Mosty kolejowe pod cytadelą po 
wysadzeniu w powietrze; Praga w płomieniach), przejmowania władzy (Przepra-
wa pierwszego podjazdu niemieckiego przez Wisłę dnia 7-go sierpnia r. b.; Wła-
dze niemieckie w Warszawie), wojennego porządku odciskającego piętno na co-
dziennym życiu (Kordon wojskowy przed Mostem Kierbedzia; Pierwszy oddział 
piechoty niemieckiej na Placu Zamkowym w dniu 5-go sierpnia r.b.; Ranek dnia 
5-go sierpnia na Krakowskim Przedmieściu; Praga. Ku rogatkom grochowskim; 
Na Pradze dnia 4-go sierpnia r.b., Ewakuowani mieszkańcy okolic podmiejskich 
na ulicach Warszawy; Ruch ewakuacyjny na Moście Kierbedzia)49. Należące do 

Austro-Węgry, „Tygodnik Ilustrowany” 1915, nr 43 – 23 X 1915, s. 624; Granica etnograficzna 
flamandzko-wallońska, „Tygodnik Ilustrowany” 1917, nr 39 – 29 IX 1917, s. 480; „Tygodnik Ilu-
strowany” 1917, nr 35 – 1 IX 1917, s. 432; Mapka obecnego stanu rozsiedlenia ludności polskiej 
i rusińskiej w okupowanej przez Austrię części Wołynia, „Tygodnik Ilustrowany” 1918, nr 2 – 12 I 
1918, s. 19; Front polski, „Tygodnik Ilustrowany” 1918, nr 7 – 16 II 1918, s. 77; Linia pokojowa 
brzeska, „Tygodnik Ilustrowany” 1918, nr 15 – 13 IV 1918 , s. 174.

49 Do trzeciej z wyróżnionych grup zaliczyć można również 9 fotografii opublikowanych pod 
wspólnym nagłówkiem Zarząd Miasta Warszawy. Pismo przybliżało w ten sposób powołane przez 
Komitet Obywatelski władze miasta z prezydentem ks. Zdzisławem lubomirskim na czele (wy-
cofujące się władze rosyjskie 4 sierpnia oddały zarząd miasta właśnie w ręce lubomirskiego). Po-
nieważ dowódca wojsk niemieckich gen. Reinhold von Scheffer-Boyade potwierdził zastany stan 
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dwóch pierwszych grup fotografie dają czytelnikowi przede wszystkim panora-
mę miasta – poprzez oddalenie osłabiają one naturalistyczną wyrazistość prezen-
tacji. Panoramiczne ujęcia minimalizują detal50, sprawiając, iż wojenne zdjęcia 
– chociaż stosunkowo duże (zdjęcia zajmowały pół strony) – nie pozwalają tak 
naprawdę zrekonstruować obrazu wojennej rzeczywistości. Do wyjątków należą 
ilustracje pojawiające się w numerze 34, gdy redakcja zdecyduje się opublikować 
przemawiające do wyobraźni zdjęcia wojennych zniszczeń Warszawy – wyraźnie 
zaznaczony zostanie jednak fakt, iż to nie niemiecki okupant odpowiada za de-
strukcyjne działania51.

Również ilustracje należące do trzeciej z wymienionych kategorii zaskaku-
ją sposobem ukazywania charakterystycznych dla wojny komponentów wizual-
nych. Materiał ikonograficzny przynosi co prawda obrazy żołnierzy, lecz waż-
nym dopełnieniem tych wizji są towarzyszące oddziałom grupy ludności cywil-
nej. W publikowanych fotografiach uderzają ład i porządek, czytelnik na próżno 
szukałby obrazów wojennego chaosu, świadectw militarnej potęgi niemieckich 
okupantów, rannych ofiar ostatnich wydarzeń. Atmosferę swoistej przystępności 
budują także zdjęcia przedstawicieli niemieckiego okupanta – gen. Reinholda von 
Boyadel-Scheffera (komendanta Warszawy), hr. Arnima (policmajstra wojenne-
go), Jerzego Cleinowa (dyrektora wydziału prasy52) – ujęcia portretowe ukazują 
wojskowych w zdecydowanie pokojowym otoczeniu. Umundurowani reprezen-
tanci okupanta ukazani zostali w pozycji siedzącej, układ ciała sugeruje atmosferę 
spokoju i odprężenia, która budowana jest także przez zdecydowanie niemilitarny 

i mianował lubomirskiego prezydentem Warszawy, można uznać, iż pośrednio ilustracje te wpisują 
się w trzecią z wyróżnionych kategorii. W piśmie pojawia się ponadto zdjęcie  ilustrujące felieton 
Perzyńskiego Pogrzeb śp. Walentego Bocianowskiego – członka straży obywatelskiej, który zginął, 
wypełniając swoje obowiązki. „Tygodnik Ilustrowany” 1915, nr 32–33 – 14 VIII 1815, s. 493, 495, 
497, 498, 500–505; J. Pajewski, Odbudowa państwa polskiego 1914–1918, s. 92, 94.

50 Znacznie dokładniej wizję zniszczeń zaprezentuje „Tygodnik Ilustrowany” na stronie tytu-
łowej numeru 34, gdy opublikowane zostanie zdjęcie Dom przy ulicy Rycerskiej w Warszawie po 
wybuchu w dniu 6 sierpnia b.r. Fotografia przedstawia zbliżenie zrujnowanych budynków – brak 
sylwetek poszkodowanych  ludzi częściowo osłabia wymowę ilustracji. „Tygodnik Ilustrowany” 
1915, nr 34 – 21 VIII 1915, s. 509.

51 W numerze 34 opublikowane zostały zdjęcia obrazujące niszczycielskie działania wojsk 
rosyjskich: Most kolejowy pod cytadelą w chwili wybuchu d. 5 sierpnia o godz. 7-ej rano; Dworzec 
Kolei Petersburskiej na Pradze po odejściu wojsk rosyjskich. Przeciwwagą dla tych wizji stają się 
obrazy niemieckiego porządku i zaangażowania w przywrócenie normalnego rytmu życia: Most na 
plażach z wjazdem od ulicy Solec, zbudowany przez pionierów niemieckich; Ludność, ewakuowana 
z okolic Warszawy, w oczekiwaniu na przeprawę przez Wisłę; Zaimprowizowana flotylla przewozo-
wa na Wiśle, „Tygodnik Ilustrowany” 1915, nr 34 – 21 VIII 1915, s. 511, 513, 514, 517.

52 Zdjęcie nie oddaje żelaznego charakteru niemieckiego cenzora, który gorliwie wypełniał 
obowiązki, grożąc opornym dziennikarzom wysłaniem do obozów koncentracyjnych. Por. P. Bru-
dek, Rosja w propagandzie niemieckiej podczas I wojny światowej w świetle „Deutsche Warschauer 
Zeitung”, Warszawa 2010, s. 86.
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drugi plan (w dwóch przypadkach budynki z ustawionymi na parapetach roślina-
mi doniczkowymi, w trzecim wnętrze gabinetu). Portretom tym daleko do woj-
skowej sztywności, brak w nich elementów świadczących o niemieckiej domina-
cji; ujęcia obejmujące jedynie torsy siedzących postaci odsłaniają ludzkie oblicze 
wojskowych, „ocieplają” ich wizerunki. 

Zaznaczająca się w numerach 32–33 oraz 34 tendencja do łagodzenia wi-
zji wojennej rzeczywistości utrzymuje się także w kolejnych miesiącach i latach. 
W analizowanych numerach redakcja zamieszczać będzie bowiem przede wszyst-
kim zdjęcia, którym daleko do wojennego naturalizmu. Wśród publikowanych na 
łamach pisma materiałów najliczniej reprezentowane są zdjęcia:

a) związane tematycznie z wydarzeniami wojennymi, lecz nieukazujące ani 
działań militarnych, ani ich destrukcyjnych skutków (np. Most pontonowy na Wi-
śle, zbudowany na użytek wojska, „Tygodnik Ilustrowany” 1915, nr 35 – 28 VIII 
1915, s. 525; Miasto Pińsk. Wybrzeże Piny53, „Tygodnik Ilustrowany” 1915, nr 37 
– 11 IX 1915, s. 548; Wilno. Wybrzeże Wilii54, „Tygodnik Ilustrowany” 1915, nr 39 
– 25 IX 1915, s. 575; T. langier, Młyn na Stochodzie55, „Tygodnik Ilustrowany” 
1916, nr 5 – 28 I 1016, s. 55; Z terenu walk na Bukowinie. Rzeka Seret56, „Tygo-
dnik Ilustrowany” 1916, nr 44 – 29 X 1916, s. 525; Pomnik dla jeńców wojennych 
w Budziszynie, dzieło dłuta jeńca-Polaka, Romana Zerycha z Warszawy, „Tygo-
dnik Ilustrowany” 1917, nr 5 – 3 II 1917, s. 69; Zarząd rejonu frontu zachodniego 
CKO w Mińsku, „Tygodnik Ilustrowany” 1918, nr 21 i 22 – maj–czerwiec 1918, 
s. 251);

b) zniszczenia przypisywane (pośrednio lub bezpośrednio) wojskom rosyj-
skim (np. Wnętrze dworca Kolei Petersburskiej na Pradze, „Tygodnik Ilustrowa-
ny” 1915, nr 35 – 28 VIII 1915, s. 528; Fabryka Ortweina i Karasińskiego przy 
ulicy Złotej w Warszawie po ewakuacji, „Tygodnik Ilustrowany” 1915, nr 35 –  

53 Od 4 maja, gdy wojska niemieckie dowodzone przez gen. Paula von Hindenburga przerwały 
front, Pińsk (jako miasto znajdujące się na nowej linii frontu) stał się ważnym punktem odniesienia 
dla śledzących przebieg wojny czytelników. Zdjęcia ukazały się w numerze z 11 września 1915 r. 
Por. Łąki błotne w Pińszczyźnie, „Tygodnik Ilustrowany” 1915, nr 37 – 11 IX 1915, s. 552; Pińsz-
czyzna. Dąbrowa, „Tygodnik Ilustrowany” 1915, nr 37 – 11 IX 1915, s. 552; Pińszczyzna. Rozlewy 
jesienne, „Tygodnik Ilustrowany” 1915, nr 37 – 11 IX 1915, s. 551; Pińszczyzna. Kanał „Byczek”, 
„Tygodnik Ilustrowany” 1915, nr 37 – 11 IX 1915, s. 551; J. Pajewski, Pierwsza wojna światowa 
1914–1918, s. 343.

54 Rosjanie zostali wyparci z Wilna 19 IX 1915 r., zdjęcie opublikowano 25 IX 1915 r.; J. Pa-
jewski, Pierwsza wojna światowa 1914–1918, s. 343.

55 Por. też  zdjęcia T. langiera – Zachód słońca w Kołkach nad Styrem, M. Dąbrowskiego – 
Belkowanie mostu 600 metr. między Zarzeczem a Bereźnicą, na Bagnach rzeki Stochodu oraz anoni-
mowe Nad Styrem. Z teatru walk obecnych; Bagna wołyńskie; Las na Wołyniu; Pomost belkowany 
na bagnach Stochodu, „Tygodnik Ilustrowany” 1916, nr 5 – 29 I 1916, s. 55;  nr 25 – 17 VI 1916,  
s. 297; nr 35 – 26 VIII 1916, s. 416,

56 W wyniku rozpoczętej 4 VI 1916 r. ofensywy Brusiłowa Bukowina we wrześniu 1916 r. 
przeszła w ręce Rosjan. Por. J. Pajewski, Pierwsza wojna światowa 1914–1916, s. 404.
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28 VIII 1915, s. 528; Dworzec Kolei Petersburskiej na Pradze po odejściu wojsk 
rosyjskich, „Tygodnik Ilustrowany” 1915, nr 34 – 21 VIII 1915, s. 517; Koszary 
na Pradze, spalone przez ustępujące wojska rosyjskie, „Tygodnik Ilustrowany” 
1915, nr 34 – 21 VIII 1916, s. 527; Most Księcia Józefa i przeprawa pod Mostem 
Kierbedzia, „Tygodnik Ilustrowany” 1915, nr 36 – 4 IX 1915, s. 540; ilustracje 
do tekstu Stanisława Dzikowskiego Trzy lata Tarnopola, „Tygodnik Ilustrowany” 
1917, nr 33 – 18 VIII 1917, s. 406–407 oraz nr 34 – 25 VIII 1917, s. 419–420; 
Szlakiem zniszczenia, „Tygodnik Ilustrowany” 1918, nr 15 – 13 IV 1918, s. 171;  
3 zdjęcia z Kobrynia, „Tygodnik Ilustrowany” 1918, nr 18 – 4 V 1918, s. 212);

c) związane z legionami i wojskiem polskim (np. Brygadier Józef Piłsud-
ski, „Tygodnik Ilustrowany” 1915, nr 34 – 21 VIII 1915, s. 511; Na Wołyniu. 
Spoczynek po bitwie, „Tygodnik Ilustrowany” 1916, nr 38 – 16 IX 1916, s. 454; 
Przyjazd pułkownika Piłsudskiego i powitanie na stacji, „Tygodnik Ilustrowany” 
1916, nr 51 – 16 XII 1916, s. 611; cykl 8 zdjęć Legiony, „Tygodnik Ilustrowany” 
1916, nr 51 – 16 XII 1916, s. 609; 7 zdjęć ilustrujących uroczyste wkroczenie do 
Warszawy oddziałów legionów Polskich 1 grudnia 1916 r.57 – „Tygodnik Ilustro-
wany” 1916, nr 50 – 9 XII 1916, s. 593–595; 5 zdjęć ukazujących polską artylerię  
w stolicy – „Tygodnik Ilustrowany” 1917, nr 1 – 6 I 1917, s. 5–7; Sztab I-go pułku 
artylerii polskiej, „Tygodnik Ilustrowany” 1917, nr 13 – 31 III 1917, s. 157; Dar 
Podhala, „Tygodnik Ilustrowany” 1917, nr 14 – 7 IV 1917, s. 175; 5 zdjęć do 
artykułu W gościnie u Wojska Polskiego, „Tygodnik Ilustrowany” 1917, nr 15 –  
14 IV 1917, s. 183–184; zdjęcia związane z relacją Dzień bitwy pod Kościuchnów-
ką, „Tygodnik Ilustrowany” 1917, nr 27 – 7 VII 1917, s. 331–333 oraz nr 28 – 14 
VII 1907, s. 346–347; Szwadron I-go pułku ułanów, „Tygodnik Ilustrowany” 1918,  
nr 21 i 22 – maj–czerwiec 1918, s. 248; Z I-go korpusu Wojska Polskiego, „Tygo-
dnik Ilustrowany” 1918, nr 18 – 4 V 1918, s. 21358.

57 Pismo starannie dobrało ilustracje, by oddać uroczysty charakter wkroczenia oddzia-
łów – na zdjęciach nie zabrakło również komendanta garnizonu warszawskiego gen. Ulricha von  
Etzdorffa, który czuwał nad organizacją uroczystości, oraz witającego żołnierzy generała-guber-
natora warszawskiego. Fotografiom towarzyszy relacja z wydarzeń. Redakcja dyplomatycznie 
wyjaśnia chłodne przyjęcie legionów przez warszawiaków: „Radość jednak Warszawy mąciła, bo 
musiała mącić, gorzka myśl o tych, którzy daleko w tej chwili od nas w obcych mundurach stoją  
jeszcze pod obcym sztandarem, krwią swoja broniąc obcej sprawy na całej przestrzeni olbrzymiego 
frontu przecinającego Europę od Bałtyku do Morza Czarnego. A więc tragedia narodu jeszcze nie-
skończona […]. I dlatego tę awangardę witaliśmy jeszcze bez tego okrzyku, który rozsadza piersi 
i porywa tłumy, będąc bezpośrednim, erupcyjnym wyrazem zbiorowej duszy narodu. Witaliśmy 
jednak w całem odczuciu doniosłości i powagi chwili”.  Por. Legiony w Warszawie, „Tygodnik 
Ilustrowany” 1916, nr 50 – 11 XII 1916, s. 594; M. Zientara, Legiony Polskie 1914–1918. Zarys 
historii militarnej i politycznej, Kraków 1998, s. 218–220.

58 Wyróżnić można również zdjęcia ukazujące: a) wojenne utrudnienia w życiu codziennym 
ludności cywilnej (np. Pierwsze nawiązanie komunikacji pomiędzy Pragą a Warszawą, „Tygodnik 
Ilustrowany” 1915, nr 35 – 28 VIII 1915, s. 527; Rezerwistki przed biurem Komitetu Obywatel-
skiego w Pałacu Blanka na Placu Teatralnym w Warszawie, „Tygodnik Ilustrowany” 1915, nr 39 –  
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Do wyjątków należą fotografie opublikowane w numerze 32 z 1917 r. pozwa-
lające czytelnikom zapoznać się z uzbrojeniem rosyjskim (haubice oraz pociski)59 
czy rysunki wykonane przez l. Wróblewskiego (działo i czołg)60.

Osobne miejsce zajmują publikacje ikonograficzne dotyczące wypadków 
Wielkiej Wojny rozgrywających się poza polskimi terenami. Są to z reguły mate-
riały możliwie neutralne, które nie oddają brutalności wojny, właściwie w ogóle 
jej nie pokazują61. Pismo zamieszcza zdjęcia i rysunki sporadycznie, zazwyczaj 
nie opatrując ich komentarzem. Materiał ilustracyjny obejmuje przede wszystkim:

a) zdjęcia wojskowych oraz przedstawicieli władz (np. Admirał Jellicoe62, 
„Tygodnik Ilustrowany” 1916, nr 25 – 17 VI 1916, s. 299; Lord Kitchener63, „Ty-
godnik Ilustrowany” 1916, nr 25 – 17 VI 1916, s. 299; Generał Botolvić, wódz 
armii austriackiej na froncie włoskim, „Tygodnik Ilustrowany” 1917, nr 22 –  
2 VI 1917, s. 277; Przewrót w Grecji, „Tygodnik Ilustrowany” 1917, nr 25 –  

25 IX 1915, s. 569; Powrót do ojczyny, „Tygodnik Ilustrowany” 1918, nr 25 i 26 – czerwiec 1915, 
s. 296; Powrót do ojczyzny. Orsza, „Tygodnik Ilustrowany” 1918, nr 31 i 32 – 10 VIII 1915, s. 344); 
b) destrukcję z oddalenia, panoramy zacierające wyrazistość obrazu (np. Jak wygląda obecnie So-
chaczew, „Tygodnik Ilustrowany” 1915, nr 38 – 18 IX 1915, s. 562; Kościół w Regnowie z wieżą 
strzaskaną przez granat, „Tygodnik Ilustrowany” 1915, nr 40 – 2 X 1915, s. 585); c) skutki wojny 
(np. Cmentarz po bitwie, „Tygodnik Ilustrowany” 1916, nr 7 – 12 II 1916, s. 80; Spalony dom, 
„Tygodnik Ilustrowany” 1916, nr 9 – 26 II 1916, s. 105; Zgliszcza, „Tygodnik Ilustrowany” 1916, 
nr 9 – 26 II 1916, s. 105; Spalona Izbica, „Tygodnik Ilustrowany” 1916, nr 11 – 11 III 1916, s. 125; 
Fragment spalonej wsi lubelskiej, „Tygodnik Ilustrowany” 1917, nr 3 – 20 I 1917, s. 34; Cmentarz 
wołyński, „Tygodnik Ilustrowany” 1917, nr 4 – 27 I 1917, s. 50).

59 „Tygodnik Ilustrowany” 1917, nr 32 – 11 VIII 1917, s. 395.
60 „Tygodnik Ilustrowany” 1918, nr  33 – 17 VIII 1917, s. 353, 356.
61 W podobnej konwencji utrzymane będą ilustracje związane z rewolucją lutową w Rosji – 

przeważają zdjęcia ukazujące uwikłanych w rewolucyjne wydarzenia przedstawicieli władz (np. 12 
zdjęć umieszczonych pod wspólnym tytułem Rosja w chwili przewrotu, „Tygodnik Ilustrowany” 
1917, nr 12 – 24 III 1917, s. 146; Rosja w chwili przewrotu, „Tygodnik Ilustrowany” 1917, nr 12 – 
24 III 1917, s. 147; Twierdza Pietropawłowska, „Tygodnik Ilustrowany” 1917, nr 13 – 31 III 1917, 
s. 155; 9 ilustracji w dziale Rosja w chwili przewrotu, „Tygodnik Ilustrowany” 1917, nr 14 – 4 IV 
1917, s. 175; Delegaci „bolszewickiej” Rzeczpospolitej Rosyjskiej”, „Tygodnik Ilustrowany” 1918, 
nr 14 – 6 IV 1918, s. 165; rysunki Dokumenty do dziejów rewolucji rosyjskiej: „Dyktatura proleta-
riatu”, „Tygodnik Ilustrowany” 1918, nr 34 – 24 VIII 1918, s. 369). 

62 Zdjęcie ukazało się 17 czerwca, redakcja opatrzyła je komentarzem „dowódca floty wiel-
kobrytańskiej w bitwie historycznej na Morzu Północnym”. Pismo nie zamieściło dodatkowych 
informacji na temat bitwy jutlandzkiej, która miała miejsce 31 V i 1 VI 1916 r. Straty niemieckie  
w bitwie były mniejsze niż angielskie i mimo iż w decydującym starciu flota pod dowództwem ad-
mirała Reinharda Scheera wycofała się, zwycięstwo Anglii nie było do końca oczywiste. Jak pisze  
J. Pajewski: „Niemcy byli dumni ze swojej floty, która nie uległa Anglikom; Anglicy natomiast 
mieli raczej poczucie niepowodzenia”. Jeśli uwzględnimy nastroje niemieckie, publikacja zdjęcia 
brytyjskiego admirała podnosiłaby rangę sukcesu niemieckiej floty. Por. J. Pajewski, Pierwsza woj-
na światowa 1914–1918, s. 394. 

63 Fotografia ministra wojny również ukazała się nieprzypadkowo – 5 VI 1916 r. lord Kitche-
ner zginął na pokładzie krążownika „Hampshire” zatopionego przez niemiecką minę. Ibid., s. 352.
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23 VI 1917, s. 313; Zmiana gabinetu na Węgrzech, „Tygodnik Ilustrowany” 1917, 
nr 23 – 9 VI 1917, s. 289; Wybitni działacze polityczni w Berlinie, „Tygodnik Ilu-
strowany” 1917, nr 30 – 28 VII 1917, s. 372; 3 zdjęcia do tekstu Na świeczniku. 
Kühlmann – Lloyd George – Trockij, „Tygodnik Ilustrowany” 1917, nr 5 – 3 II 
1917, s. 57;

b) fotografie panoram miejsc dziejowych wypadków (np. Z terenu bałkań-
skiego. Port Salonicki, o który tak bardzo chodzi państwom wojującym64, „Ty-
godnik Ilustrowany” 1916, nr 39 – 23 XI 1916, s. 466; Z frontu zachodniego: 
Laon. Widok ogólny miasta i katedry; Arras. Rynek i Ratusz; Saint Quentin. Ra-
tusz miejski65, „Tygodnik Ilustrowany” 1917, nr 17 – 28 IV 1917, s. 213; Z frontu 
austriacko-włoskiego. Wyżyna Kuk, o której posiadanie świeżo toczyły się naj-
cięższe walki, „Tygodnik Ilustrowany” 1917, nr 22 – 2 VI 1917, s. 276; Z frontu 
zachodniego. Historyczne ruiny zamku de Coucy, wysadzone w powietrze podczas 
ostatnich walk na linii Soissons-Laon, „Tygodnik Ilustrowany” 1917, nr 21 – 26 V 
1917, s. 264; Soissons. Opactwo Saint-Jean des Vignes, „Tygodnik Ilustrowany” 
1917, nr 18 – 5 V 1917, s. 225; Z frontu austriacko-włoskiego. Dolina Isonzo. 
Most przez rzeki, „Tygodnik Ilustrowany” 1917, nr 23 – 9 VI 1917, s. 289; Lens 
po działaniu ognia ciężkich armat angielskich66, „Tygodnik Ilustrowany” 1917, nr 
29 – 21 VII 1917, nr 360; Z frontu austriacko-włoskiego. Duino i Sistiana. W dali 
góry Hermady, „Tygodnik Ilustrowany” 1917, nr 35 – 1 IX 1917, s. 433; Z terenu 
walk austriacko-włoskich. Dolina Isonzo67, „Tygodnik Ilustrowany” 1917, nr 46 – 
17 XI 1917, s. 567);

c) nieliczne rysunki ukazujące działania wojenne (np. Dolina i ujście rzeki 
Isonzo68, „Tygodnik Ilustrowany” 1915, nr 47 – 20 XI 1915, s. 673; Na froncie za-
chodnim. Z okopu do okopu, „Tygodnik Ilustrowany” 1915, nr 35 – 28 VIII 1915, 
s. 523).

Budowanie obrazu europejskiej wojny przez stosunkowo nieliczne fotografie 
dowódców i „widoczkowe” ujęcia krajobrazów, miast, obiektów de facto odda-
lało wizję wojny, pozbawiało ją realności. Wydaje się, iż pismo, które świadomie 

64 O znaczeniu Salonik patrz D. Jordan, Bałkany, Włochy i Afryka 1914–1918, Poznań 2011, 
s. 58–61. 

65 Numer ukazał się 28 IV 1917 r., brytyjsko-kanadyjska ofensywa na Arras i wzgórza Vimy 
rozpoczęła się 9 kwietnia, 15 kwietnia gen. Haig odwołał ofensywę; niemiecka linia obronna została 
przerwana. Po zakończeniu bitwy Francuzi rozpoczęli natarcie nad rzeką Aisne (stąd widok miasta 
laon). Por. M. Gilbert, op. cit., s. 331–333.

66 Pismo, chociaż nie zobrazowało na fotografii rozmiaru zniszczeń, w podpisie zaznaczyło 
destrukcyjne skutki angielskiego ataku. Por. J. Pajewski, Pierwsza wojna światowa 1914–1918, 
s. 471.

67 Powracanie do okolic Isonzo wynikało z faktu, iż w latach 1915–1971 stoczono jedenaście 
bitew pod Isonzo. Por. ibid., s. 333–340.

68 Zdjęcie ukazało się 20 listopada, gdy trwała jeszcze czwarta bitwa pod Isonzo. Zmagania 
włosko-austriackie, choć przyniosły znaczne straty w ludziach, nie doprowadziły do przełamania 
frontu austriackiego. Ibid., s. 335.
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eliminowało grozę towarzyszącą obrazom zbrojnych konfliktów rozgrywających 
się na terenach polskich, w przypadku relacji z frontu zachodniego zdecydowało 
się na dobór zdjęć mogących dezinformować czytelników. Krwawe bitwy, np. 
pod Verdun czy nad Sommą, nie zostały ani pokazane, ani nawet wzmiankowa-
ne na łamach opiniotwórczego tygodnika warszawskiego69. Można odnieść wra-
żenie, iż front zachodni był objęty swoistą blokadą informacyjną – ilustracyjne 
„przecieki” publikowane na dalszych stronach pisma, wciśnięte między krótkie 
wiadomości, nie zaspokajały zapotrzebowania informacyjnego czytelników „Ty-
godnika Ilustrowanego”.

lukę tę wypełniły relacje poświęcone wydarzeniom z frontu wschodniego 
lub terenów z nim związanych. świadectwa uczestników dziejowych wydarzeń 
stanowić będą w analizowanych numerach główne źródło informacji. Analiza 
należących do tej kategorii publikacji wskazuje, iż redakcja pisma często decy-
dowała się na prezentowanie czytelnikom relacji odcinkowych70. Podzielone na 
fragmenty opisy wydarzeń rozkładały w czasie emocje, a zarazem dawały poczu-
cie ciągłości, łagodziły wrażenie przypadkowości i chaosu71.

Szczególnie bogaty pod względem cyklicznych relacji reportażowo- 
-wspomnieniowych okazał się rok 1916, gdy warszawski periodyk decyduje się 
na publikację aż sześciu opowieści o wojennych wydarzeniach. Redakcja przed-
stawia czytelnikom przede wszystkim cywilne relacje z ostatnich wydarzeń, po-

69 O tym, jak ciekawy, a zarazem naturalistycznie wyrazisty był materiał zdjęciowy doku-
mentujący wydarzenia europejskich zmagań, świadczy m.in. zestawienie dokonane przez J. H. J. 
Andriessena. Por. J. H. J. Andreissen, I wojna światowa w fotografiach, Ożarów Mazowiecki 2011.

70 Por. Cz. Jankowski, Z ziemi lubelskiej, „Tygodnik Ilustrowany” 1916, nr 2 – 8 I 1916, nr 3 
– 15 I 1916, nr 5–11 – 29 I 1916–11 III 1916; Cz. Jankowski, Zdobycie Wilna, „Tygodnik Ilustro-
wany” 1916, nr 11–12 – 11 III 1916–18 III 1916; Cz. Jankowski, Wzdłuż naszego frontu, „Tygodnik 
Ilustrowany” 1916, nr  6–18 – 15 IV–29 IV 1916, nr 20–21 – 13 V–20 V 1916; B. Z. lubicz, Nowo-
czesny krajobraz wołyński, „Tygodnik Ilustrowany” 1916, nr 27 – 1 VII 1916, nr 35 – 26 VIII 1916, 
nr 36 – 2 IX 1916, nr 51 – 16 XII 1916;  H. Romer-Ochenkowska, Jeziora Narocz – Miastra – Ba-
turyn. Wrażenia z frontu, „Tygodnik Ilustrowany” 1916, nr 34–37 – 19 VIII–9 IX 1916; I. Baliński, 
W rodzinnych stronach Mickiewicza, „Tygodnik Ilustrowany” 1916, nr 9–12 – 26 II–18 III 1916, 
nr 14–16 – 1 IV–15 IV 1916; M. Dąbrowski, Z cyklu: „Żołnierz I-ej brygady”, „Tygodnik Ilustro-
wany” 1917, nr 4 – 27 I 1917, s. 47; M. Dąbrowski, Dzień bitwy pod Kościuchnówką. Fragment 
z walk 5-go Pułku Piechoty Legionów Polskich Leona Berbeckiego, „Tygodnik Ilustrowany” 1917, 
nr 27–28 – 7 VII–14 VII 1917; S. Dzikowski, Trzy lata Tarnopola, „Tygodnik Ilustrowany” 1917, 
nr 33–34 – 18 VIII–25 VIII 1917;  I. Manteuffel, Ex oriente lux?, „Tygodnik Ilustrowany” 1918, 
nr 15–17 – 13 IV–27 IV 1918; K. Dowbór-Muśnicki, Moje przygody, „Tygodnik Ilustrowany” 1918, 
nr 33–39 – 17 VIII–28 IX 1918.

71 Podobną funkcję pełniły również relacje przybliżające realia miejsc, które stały się areną 
dziejowych wydarzeń – w 1916 r. redakcja opublikuje np. opis Pokucia pióra Mieczysława Ro-
manowskiego. Por. M. Romanowski, W górach Pokucia, „Tygodnik Ilustrowany” 1916, nr 40 –  
30 IX 1916, s. 476; nr 41 – 7 X 1916, s. 487–488; nr 42 – 14 X 1916, s. 499–500; nr 44 – 28 X 1916, 
s. 525–526; nr 45 – 4 XI 1916, s. 535–56.
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kazuje wojnę przefiltrowaną przez wyobraźnię osób niezwiązanych z żołnierskim 
fachem. 

Nie oznacza to eliminowania żołnierskiego punktu widzenia – warszawski 
tygodnik publikuje bowiem cykl Nowoczesny krajobraz wołyński, sygnowany 
pseudonimem Bolesław Zygm. lubicz; pod pseudonimem krył się Bolesław Fo-
stowicz-Zahorski72, który jeszcze przed wybuchem wojny zajmował się literaturą, 
a jako żołnierz I Brygady uczestniczył w działaniach wojskowych nad Styrem 
i Stochodem. Relacja lubicza, choć wychodzi od konkretnych przeżyć i wyda-
rzeń, nosi znamiona artystycznego przetworzenia charakterystycznego dla nastro-
jowej, impresjonistyczno-modernistycznej prozy epoki (wyczulenie na wrażenia 
dźwiękowe, dynamikę światła i cienia, temporalną zmienność świata, emocjonal-
ne ekwiwalenty w miejsce mimetycznego konkretu)73. Czytelnik na próżno szu-
kałby w niej konkretu, rzeczowych informacji czy rejestrująco-sprawozdawczego 
toku relacji74.

Ze zrozumiałych względów również relacje cywilne dalekie były od obiek-
tywizmu, suchej rzeczowości czy informacyjnej precyzji75. Symptomatyczny pod 
tym względem wydaje się cykl Ignacego Balińskiego W rodzinnych stronach 
Mickiewicza. Urodzony w Reginowie koło Nowogródka publicysta prezentuje 
w cyklu artykułów „urywki z wrażeń jesiennych 1915 roku”76, gdy powracając 
do kraju lat dziecinnych, miał możliwość zetknąć się ze skutkami działań wojen-

72 Pisarz posługiwał się także pseudonimem Zygmunt Ból, zaś opublikowany w 1920 r. 
w Mińsku litewskim tom poezji Wiersze Piłsudczyka wydał jako Bolesław Zahorski „lubicz”. 
B. Fostowicz-Zahorski, Bolesław Fostowicz-Zahorski (1887–1922), „Kronika Warszawy” 1990, 
nr 1/4, s. 239–242.

73 Por. M. Gabryś, „Tygodnika Ilustrowanego” nowoczesny (?) krajobraz wołyński 1916 roku, 
[w:] Świat Słowian w języku i kulturze. Kulturoznawstwo, t. IX, red. E. Komorowska i J. Misiukajtis, 
Szczecin 2008, s. 24–32.

74 Znacznie dokładniej niż impresyjny cykl wojskowo-wojenne realia obecności polskich od-
działów  nad Stochodem i Styrem oddaje krótka notatka pióra kronikarza i uczestnika  legionowych 
działań Mariana Dąbrowskiego. Por. M. Dąbrowski, Polesie wołyńskie w wojnie obecnej, „Tygo-
dnik Ilustrowany” 1916, nr 5 – 29 I 1916, s. 55; Polski słownik biograficzny, t. V, red. gł. W. Konop-
czyński, Kraków 1989, s. 19–20.

75 Por. M. Gabryś, Lubelskie impresje wojenne w „Tygodniku Ilustrowanym” 1916 roku, [w:]  
Świat Słowian w języku i kulturze. Literaturoznawstwo. Kulturoznawstwo. Wybrane zagadnienia 
z literatur i kultur słowiańskich, t. XII, red. D. Dziadosz, A. Krzanowska, Szczecin: 2011, s. 57–64; 
eadem, „… jak smuga kultury i krwi, co tym olbrzymim pasem ziemi przepłynęła” – frontowe wraże-
nia Czesława Jankowskiego („Tygodnik Ilustrowany” 1916), [w:] Świat Słowian w języku i kulturze. 
Wybrane zagadnienia z literatur i kultur słowiańskich, t. XI, red. E. Komorowska, A. Krzanowska, 
Szczecin 2010, s. 46–53; eadem, W rodzinnych stronach Mickiewicza – wojenna relacja Ignacego 
Balińskiego („Tygodnik Ilustrowany” 1916), [w:] Świat Słowian w języku i kulturze. Wybrane za-
gadnienia z literatur i kultur słowiańskich, t. XIII, red. D. Dziadosz, A. Krzanowska, Szczecin 2012, 
s. 39–55.

76 W. A.-Sz., Baliński Ignacy 1862–1951, [w:] Dawni pisarze polscy od początków piśmien-
nictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny, t. A–H, red. R. loth, Warszawa 
2000, s. 26.
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nych przesuwającego się frontu. Celem pisarza było jednak nie tyle utrwalenie 
obrazu działań wojennych, ile zrekonstruowanie nowego porządku77; opanowanie 
wskazanych w pierwszej części cyklu destrukcji, depopulacji i dewastacji przez 
ukazanie tworzenia nowych struktur, trwania, odradzania się. Baliński nie ukry-
wa prawdy, pokazuje przemoc, zniszczenia, przerażenie78, lecz kończąc relację, 
najpierw skupia uwagę czytelnika na zorganizowanych w Nowogródku grudnio-
wych obchodach urodzin Mickiewicza, by następnie zadeklarować, „że ta zamieć 
zamilknie i uspokoi się, jak wszystkie zawieje śnieżne i dziejowe”79. Wydarzenia 
z jesieni 1915 r. są dla pisarza istotne nie w perspektywie ruchów wojsk czy po-
litycznych konsekwencji, lecz w ujęciu szerszym – jako etap w procesie odzy-
skiwania rodzinnych stron autora Pana Tadeusza. Owo dążenie do spokoju, uka-
zywanie ładu i porządku stanowiło konsekwentnie realizowaną strategię pisarza, 
zgodną z przyjętym przez „Tygodnik Ilustrowany” modelem profilowania relacji 
wojennych.

Wobec różnorodności wspomnieniowo-wrażeniowych zapisków cywilnych 
z roku 1916 pewien niedosyt pozostawiają w czytelniku skromne objętościo-
wo cykle publikowane w kolejnym roczniku: Dzień bitwy pod Kościuchnówką, 
Żołnierz I-ej brygady, Trzy lata Tarnopola. Na uwagę zasługują zwłaszcza dwa 
pierwsze autorstwa sierżanta 5. Pułku Piechoty oraz czołowego propagandysty 
I Brygady Mariana Dąbrowskiego80. Tym razem redakcja zaproponowała czytel-
nikom teksty nasycone informacjami, będące zapisem kolejnych etapów zmagań, 
których autor korzystał nie tylko z obserwacji, ale również przywoływał posia-
dane dokumenty. I chociaż w zapisach Dąbrowskiego nie brak prób urozmaice-

77 W relacji nie zabraknie, rzecz jasna, konkretów: „Mniej więcej 19–20 września z linii Zdzię-
cioł–Dworzec Sworotwa przesunął się [wał wojenny – uzup. M. G.-S.] na linię Nowojelna, Łopusz-
na, Zaroje, Baryszyn, świteź. Rano, 23-go, we czwartek przeszedł przez linię Nowogródek–Siecie-
życe–Rajce, poza gościniec idący z Nowogródka do Korelicz. Północna część powiatu (Wsielub, 
Ostaszyn, Weresków) była zajęta 24-go, a nazajutrz pas między Niehniewiczami, lubczą, Szczor-
sami i Koreliczami”. Dziennikarz stara się jednak nie  rozbijać toku relacji zbyt wieloma informa-
cjami, dlatego część wiadomości (np. nazwiska oraz nazwy topograficzne) umieszcza w przypisach. 
I. Baliński, Z rodzinnych stron Mickiewicza. Urywki z wrażeń jesiennych 1915 roku, „Tygodnik 
Ilustrowany” 1916, nr 12 – 18 III 1916, s. 142; nr 14 – 1 IV 1916, s. 163.

78 Np. „Tymczasem zamęt rósł z każdym dniem. W coraz większej rozsypce i z coraz głodniej-
szą  żarłocznością przeciągała szarańcza nieszczęśliwych wysiedleńców, coraz gęściej i gwałtow-
niej toczyła się lawiną cofających się wojsk: sztaby, pułki, treny, wszelkie gatunki broni i ludzi, zaj-
mując na nocleg i postoje całe wioski i dwory, ściskając właścicieli do ostatecznych granic i nieraz 
zniewalając ich straszeniem lub namową do porzucania wszystkiego i wyruszania z domów” ibid., 
nr 10 – 4 III 1916, s. 116.

79 Ibid., nr 16 – 15 IV 1916, s. 190.
80 Dąbrowski, który od połowy sierpnia 1914 r. był żołnierzem 1. Pułku Strzelców Józefa 

Piłsudskiego, dzięki pisywanym na bieżąco felietonom uznawany bywa za swoistego kronikarza 
legionowej kampanii. Por. K. Stępnik, Rekonesans. Studia z literatury i publicystyki okresu I wojny 
światowej, lublin 1997, s. 48; N. Samotyhowa, Dąbrowski Marian, [w:] Polski słownik biograficz-
ny, t. V/1, z. 21, red. gł. W. Konopczyński, Kraków 1939–1946, s. 19–20. 
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nia, ubarwienia opisu81, relacja publicysty-żołnierza bardziej przypomina notatki  
historyka82 niż opowieść snutą z myślą o nieznających realiów militarno-woj-
skowych czytelnikach: „Tak o godz. 9-tej rano wyszedł z okopów oficerski pa-
trol podp. Bończy-Karwackiego i zajął wyznaczone stanowisko przed okopami. 
W godzinę później wyrusza sierżant Motal z czterema żołnierzami i usadawia się 
w zrujnowanej reducie Nr 3. O godzinie 11-ej zmieniono patrol podp. Bończy 
przez patrol podp. Żegoty, który odparł silniejszy oddział piechoty rosyjskiej. Od-
dział ten, ostrzelany gęstym ogniem karabinowym, cofnął się w kierunku północ-
no-wschodnim do swoich, donosząc, jak zeznawali później jeńcy, iż na zaatako-
wanie czołowej pozycji 5-go pułku legionowej piechoty należy użyć co najmniej 
4000 ludzi”83. 

Być może to właśnie sprawozdawcza dokładność nie do końca spełniała 
oczekiwania warszawskich czytelników, być może o niskiej frekwencji tekstów 
poświęconych relacjom ukazującym kolejne etapy legionowego szlaku zdecydo-
wało „moskalofilskie” nastawienie mieszkańców stolicy84. Niezależnie od przy-
czyn „Tygodnik Ilustrowany” świadomie rezygnuje z publikowania przynoszą-
cych bogaty materiał informacyjny relacji prowadzonych z perspektywy uczest-
niczących w walkach żołnierzy85.

81 Autor starał się ubarwić i urozmaicić relację np. przez rekonstrukcję dialogów żołnierskich 
czy literackie ozdobniki oddające atmosferę wydarzeń: „Ogromne leje od granatów utworzyły ja-
kieś zaklęte koło, tuż w pobliżu ziemianki komendanta pułku, leona Berbeckiego. Na podobieństwo 
domków z kart zdmuchnięte zostały piękne ziemianki sztabowego oddziału, wyleciał w powietrze 
pułkowy punkt opatrunkowy z rannymi i sanitariuszami”. W 1924 opublikowany zostanie Róża-
niec życia i śmierci. Opowiadania z cyklu „Żołnierz I Brygady”, zebrane na dziesięciolecie czynu 
legionowego (Warszawa 1924), w których relacje wojenne poddane zostaną znacznie staranniejszej 
obróbce literackiej. M. Dąbrowski, Dzień bitwy pod Kościuchnówką, „Tygodnik Ilustrowany” 1917, 
nr 27 – 7 VII 1917, s. 332; s. 179.

82 Wydaje się jednak, iż w spisaną – jak świadczy adnotacja pod tekstem – we wrześniu 1916 r. 
relację ze stoczonej w dniach 4–6 lipca 1916 r. bitwy wkradły się pewne nieścisłości; z tekstu Dą-
browskiego wynika, iż ofensywa rosyjska pod Kostiuchnówką rozpoczęła się „około godziny 5-ej” 
rano – z ustaleń historyków wynika, iż miało to miejsce o 6 rano. Por. ibid., s. 331; W. Milewska, 
J. T. Nowak, M. Zientara, op. cit., s. 179. 

83 M. Dąbrowski, Dzień bitwy pod Kościuchnówką, „Tygodnik Ilustrowany” 1917, nr 27 –  
7 VII 1917, s. 331.

84 Por. K. Stępnik, op. cit., s. 16–17.
85 Niemal w przededniu odzyskania niepodległości pismo powróciło do pomysłu publiko-

wania relacji związanych z wydarzeniami wojennymi – tym razem będą to pamiętnikowe zapiski 
gen. Konstantego Dowbór-Muśnickiego. Prezentowana pod chwytliwym tytułem Moje przygody 
relacja zapowiadana jest jako „zarys pamiętnikowy udzielony […] uprzejmie przez przybyłego 
świeżo z powrotem do Warszawy, szeroko zestosunkowanego w tutejszych sferach towarzyskich,  
b. rejenta, generała rezerwy, p. Konstantego Dowbór-Muśnickiego, rodzonego brata generała Jó-
zefa, naczelnego wodza b. głównych sił zbrojnych polskich, zmasowanych na Białej Rusi i tam 
rozbrojonych. Generał Józef Dowbór-Muśnicki znajduje się obecnie na wsi u siebie, w Sandomier-
skiem”. Wydaje się, iż kluczową rolę odegrało tym razem pokrewieństwo, a nie nośność infor-
macyjna tekstu, tym bardziej iż publikowane wspomnienia dotyczyły wydarzeń rewolucji lutowej, 
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śledząc publikacje pojawiające się na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” 
między sierpniem 1915 r. a listopadem 1918 r., można odnieść wrażenie, iż po 
wkroczeniu do Warszawy niemieckich oddziałów redakcja zdecydowała się na 
zmianę uprzednio realizowanej strategii komunikacyjnej: od względnie wyczer-
pującego informowania o wojnie za pomocą przekazów tekstowych oraz ilustra-
cyjnych do eliminowania publikacji obrazujących kolejne etapy wojennej epopei. 
Periodyk niemal z dnia na dzień zrezygnował z naturalistycznej wyrazistości, ob-
razowości przekazów, epatowania brutalnością wojny, kierując uwagę czytelnika 
ku „cywilnej” codzienności. Dominantą nowej strategii stało się dążenie do eks-
ponowania normalności, ładu i porządku86. 

Trudno dziś rozstrzygać, co kierowało redakcją poczytnego pisma – zapewne 
nie bez znaczenia był wpływ działającej na terenach okupowanych niemieckiej 
cenzury prasy i poczty, której podlegały teksty polityczne, wojskowe i propa-
gandowe87. Założone przez cenzurę oddziaływanie na „opinię publiczną w duchu 
przyjaznym Niemcom”88 oznaczało konieczność łagodzenia przekazów infor-
mujących o wojennych poczynaniach okupanta, co w znacznym stopniu ograni-
czało możliwość rzetelnej informacji. Działające w zdecydowanie prorosyjskiej 
Warszawie pismo nie mogło (a zapewne również nie chciało) modelować relacji 
dotyczących poczynań Rosji na międzynarodowej arenie zgodnie z wzorcem pro-
ponowanym np. przez niemieckojęzyczny „Deutsche Warschauer Zeitung”89. 

Przyjęta przez redakcję „Tygodnika Ilustrowanego” strategia koncentrowa-
nia uwagi na „tu i teraz”, mogącym zdecydować o przyszłości Polski, pozwa-

a nie przebiegu walk na froncie wschodnim. Pamiętnikarskie zapiski, chociaż odwołują się do 
konkretnych wydarzeń, eksponują przede wszystkim odczucia, emocje i przemyślenia uwikłanego  
w historię generała. Warto również zauważyć, iż była to jedna ze stosunkowo niewielu publikacji 
poświęconych wypadkom rewolucyjnej Rosji. Por. K. Dowbór-Muśnicki, Moje przygody, „Tygo-
dnik Ilustrowany” 1918, nr 33 – 17 VIII 1918, s. 354; por. też np. Na świeczniku. Korniłow, „Tygo-
dnik Ilustrowany” 1918, nr 7 – 16 II 1918, s. 81;  Tyg. Ill., Po drodze, „Tygodnik Ilustrowany” 1918, 
nr 14 – 6 IV 1918, s. 161–162; Aramis, Z dokumentów doby osobliwej, „Tygodnik Ilustrowany” 
1918, nr 20 – 18 V 1918, s. 236, nr 23–24 – czerwiec 1918, s. 270–271, nr 27 i 28 – lipiec 1918,  
s. 308–309; I. Manteuffel, Ex oriente lux?, „Tygodnik Ilustrowany” 1918, nr 15 – 13 IV 1918,  
s. 176; nr 16 – 20 IV 1918, s. 186; nr 17 – 27 IV 1918, s. 197. 

86 Tendencję tę dostrzec można również w publikacjach odnoszących się do traktatu brzeskie-
go; redakcja zdecydowanie dąży do łagodzenia nastrojów antyokupacyjnych, dlatego informując 
o porozumieniu, wbrew powszechnemu pesymizmowi, kreśli wizję pożądanego przez marzycieli 
jutra: „Pokój, który ma przyjść, musi być pokojem nie pomiędzy rządami, ale pomiędzy narodami, 
że musi on wszystkie rachunki zakończyć, wszystkie krzywdy wyrównać, wszystkim zadawnionym 
i obudzonym podczas tej wojny nienawiściom kres położyć”. Z. D., Pokój, „Tygodnik Ilustrowany” 
1918, nr 11 – 16 III 1918, s. 125.

87 P. Brudek, op. cit., s. 78–79.
88 Ibid., s. 78.
89 Ibid., s. 281–289.
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lała przynajmniej częściowo uniknąć pułapki modelowania informacji zgodnie 
z oczekiwaniami okupanta90. Tym większe znaczenie mają nieliczne publikacje 
ukazujące wybrane wydarzenia związane z Wielką Wojną. Szczególnie ważne 
wydają się zwłaszcza sprawozdania z uroczystości oraz cykle wspomnieniowe. 
W przypadku pierwszych z wymienionych zaznaczające się w oficjalnych rela-
cjach zdystansowanie redakcji wobec dziejowych wydarzeń sprawiło, iż inkru-
stowane tekstami mów notabli publikacje, odtwarzające przebieg oficjalnych 
uroczystości sprawozdania pozwalają odtworzyć (lub zweryfikować) fakty. 
Reportażowo-wspomnieniowe dokumenty notujące wrażenia, obawy, oczeki-
wania cywilnych świadków wojny dają możliwość rekonstrukcji społecznych  
nastrojów. 

Czy zamieszczane na łamach warszawskiego periodyku mogą być przydatne 
w badaniach historyków zajmujących się I wojną światową? Odpowiedź na to py-
tanie przynosi jeden z artykułów opublikowanych w marcu 1918 r. Redakcja „Ty-
godnika Ilustrowanego” wskazywała wówczas: „Wielki kinematograf polityczny 
pracuje bez przerwy, rozwijając przed naszemi oczami swoja taśmę z coraz to 
nowymi obrazami. Obrazy te drgają, zmieniają się, giną, to znów wyskakują na 
nowo, trzymając cały świat w niepewności i napięciu. Jesteśmy wszyscy tem wi-
dowiskiem oszołomieni i znużeni” 91. Kalejdoskopowa zmienność ówczesnej rze-
czywistości sprawiła, iż prasa, będąca czujnym świadkiem i kronikarzem współ-
czesności, jawi się jako ważne źródło informacji. Mimo iż warszawskie pismo 
niezbyt często publikowało wojenne informacje, warto jednak przyjrzeć się bliżej 
historii utrwalonej na niezbyt dokładnej, lecz niewątpliwie czułej „taśmie” perio-
dyku.

THE GREAT WAR IN THE PAGES Of WARSAW’S “TyGODNIK ILuSTROWANy”
– THE PERIOD Of THE GERMAN OCCuPATION- SyNOPSIS

The study presents a strategy realised by “Tygodnik Ilustrowany” of informing the readers 
about the current war situation in the occupied by the Germans Warsaw. The analysis encompasses 
the issues published from the encroachment of the German army to the capital (on the 5th of 
August 1915) to the beginning of October 1918. The magazine resigned during that time from 
the naturalistic expressiveness, imagery of accounts, glaring the brutality of war, focusing the 
reader’s attention to the “civil” every-day life reality. The pursuit of exhibiting normality, law and 

90 Strategia ta ulega modyfikacji w końcowych tygodniach wojny – już na okładce 41 numeru 
(12 X 1918) pismo poinformuje czytelników: „Pęta zerwane! Na ziemi Piastów, na ziemi Chro-
brych, Łokietków i Kazimierzów stanął znowu z głową ku słońcu wzniesioną ON – Orzeł nasz biały, 
Ptak nieśmiertelny. Głęboko wbijaj w ziemię szpony swe tryumfalne – obejmuj ją, całą tę ziemię 
świętą, praojcową! Kajdany skruszone rzuć precz – zerwij nam je z rąk, zerwij z dusz naszych. Stań 
wolny, dumny, niezwyciężony. Z błękitów nieba polskiego pij życie wiekuiste. Amen”, „Tygodnik 
Ilustrowany” 1918, nr 41 – 12 X 1918, s. 451.

91 Tyg. Ill, Z godziny na godzinę, „Tygodnik Ilustrowany” 1918, nr 9 – 2 III 1918, s. 103.
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order became a mode in a new strategy. Published in a pro-Russian Warsaw, the magazine could 
not have modelled the accounts concerning the activities of Russia on an international stage in 
accordance with a pattern suggested by the German-speaking newspapers; therefore it resigned from 
the accounts presenting the true face of the conflict. The rare publications presenting the activities 
regarding war are thus having even greater meaning. From a historian’s perspective, the reports 
from ceremonies and memoir series seem particularly important. As for the reports, the distancing 
signalised in the accounts caused the publications, incrusted with the texts of the notables’ speeches 
which re-presented the course of the official ceremonies, to allow for recreating/verifying the facts. 
The reportage and memoir-type documents, which noted impressions, fears and expectations of the 
civilians, provide a possibility for reconstructing the social atmosphere.

MONIKA GABRyŚ-SłAWIńSKA



RES HISTORICA 36, 2013

Niepomyślny dla strony polskiej rozwój sytuacji wojennej w początkach 
września roku 1939 skutkował między innymi zwiększającymi się wysiłkami ma-
jącymi na celu utworzenie we Francji sił zbrojnych pod dowództwem polskim. 
9 września podpisana została polsko-francuska umowa wojskowa, na podstawie 
której w kraju nad loarą mogła zostać sformowana pierwsza polska dywizja. 
21 września podpisany został protokół wykonawczy do tej umowy, precyzujący 
warunki poboru, kwestie organizacji oraz uzbrojenia, a także zagadnienia zwią-
zane z usytuowaniem tworzonego wojska wobec francuskiego dowództwa ope-
racyjnego1. Należy tu wskazać, że strona polska dążyła do rozbudowy Polskich 
Sił Zbrojnych przy utrzymaniu ich samodzielności i odrębności, a strona francu-
ska do rozprowadzenia możliwie rozczłonkowanych sił polskich po istniejących 
strukturach francuskich, gdyż w gruncie rzeczy nie miała zaufania do umiejętno-
ści dowódczych polskich oficerów. 

Po klęsce wrześniowej Polski Francja przyjęła u siebie nie tylko nasze władze 
wojskowe i polityczne, ale przede wszystkim rzeszę uchodźców, w tym licznych 
żołnierzy chcących nadal walczyć. Polacy pokładali swe ostatnie nadzieje zwią-
zane z uwolnieniem kraju spod okupacji niemieckiej i sowieckiej w zwycięstwie 
aliantów zachodnich. I chociaż Polskie Siły Zbrojne mogły uskarżać się na pewną 
opieszałość francuskich władz wojskowych w kwestii wyposażenia wojskowego, 
to jednak we Francji siły polskie mogły się odbudować i rozbudowywać, udowad-
niając już wkrótce swą wartość i lojalność wobec aliantów w trakcie kampanii 
francuskiej. 

1 Zob. W. Biegański, Zaczęło się w Coëtquidan. Z dziejów polskich jednostek regularnych we 
Francji, WIH, Wyd. MON, Warszawa 1977, s. 40–41; T. Wyrwa, L’armée polonaise en France en 
1939–1940, „Revue historique des Armées” 1985, 4, „l’entre-deux-guerres et les petits alliés de 
l’Est”, s. 84.

Lech Maliszewski
(Lublin)

Uwagi o wyratowaniu części żołnierzy polskich 
z matni w bretanii w roku 1940
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Od 12 września najważniejszym miejscem odradzania się polskiego wojska na 
wychodźstwie stał się ośrodek wyszkolenia wojskowego w Coëtquidan, położony 
w Bretanii, regionie znajdującym się na północnym zachodzie kraju2. W tymże 
ośrodku wyszkolono największą część żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych, począt-
kowo ochotników rekrutujących się z kręgów patriotycznie nastawionej emigracji 
polskiej, potem coraz liczniejszych poborowych o polskim pochodzeniu, a także 
licznie przybyłych z Rumunii i Węgier żołnierzy polskiego września. 

Ze strony francuskiej sprawami wyszkolenia zajął się gen. dyw. louis Au-
gustin Faury3, bohater Wielkiej Wojny, znakomity instruktor i organizator ośrod-
ków szkolenia wojskowego we Francji i Włoszech, jeden z głównych twórców 
wyższego szkolnictwa wojskowego w Polsce międzywojennej, uczestnik wojny 
polsko-bolszewickiej, emerytowany w roku 1936 i powołany ponownie do służby 
czynnej w sierpniu 1939 roku jako szef Francuskiej Misji Wojskowej przy Sztabie 
NW marszałka śmigłego-Rydza. Powróciwszy do Francji, został przydzielony 
do Misji Francusko-Polskiej pod dowództwem gen. Denaina4 i przyjął na siebie 
obowiązki związane z organizacją wyszkolenia w ośrodku bretońskim. Najpraw-
dopodobniej aranżował tam szkolenie instruktorów polskich, zapoznające ich 
z francuską terminologią, stosowanym w Armii Francuskiej uzbrojeniem, regula-
minami, organizacją wojska, a także udzielał stronie polskiej pomocy w szkoleniu 
oddziałów.

Z jedynej większej wzmianki na temat pracy szkoleniowej pełnego werwy 
gen. dyw. Faury’ego wynika, iż, po pierwsze, był jej bardzo oddany, a po drugie, 
próbował narzucić swą wiedzę i umiejętności wybitnego szkoleniowca polskiemu 
dowództwu i kierownictwu ośrodka szkoleniowego, co prowadziło niekiedy do 
sporów kompetencyjnych5. 

2 W. Biegański, Zaczęło się w Coëtquidan..., s. 38–39, 70. Obóz znajdował się w pobliżu 
przysiółka/osady Coëtquidan w środkowej Bretanii, blisko Ploërmel, i był oddalony w kierunku 
zachodnim o ok. 45 km od Rennes. 

3 Zob. l. Maliszewski, Louis Faury (1874–1947). Przez chwałę do zapomnienia. Losy nie-
złomnego przyjaciela Polski potargane zawieruchą dziejów, lublin 2010.

4 Polacy oficjalnie określali ją mianem „Francuskiej Misji Wojskowej przy rządzie polskim”. 
Zob. np. Komunikat PAT o zawarciu polsko-francuskiej umowy w sprawie rozbudowy polskich 
oddziałów we Francji – Armia Polska i życie społeczne Polaków we Francji. Wrzesień 1939 r. – 
czerwiec 1940 r. Dokumenty urzędowe, relacje, wybór i oprac. M. M. Drozdowski, J. Smoliński, 
Warszawa 2001, s. 26. Gen. Victor Denain walczył w I wojnie światowej, był szefem (Francuskiej) 
Misji Wojskowej w Polsce w roku 1928, szefem sztabu wojsk lotniczych od roku 1933, ministrem 
lotnictwa, inspektorem generalnym sił lotniczych terytoriów zamorskich Francji, szefem Francu-
sko-Polskiej Misji Wojskowej w latach 1939–1940 i bezpośrednim przełożonym gen. dyw. louisa 
Faury’ego.

5 W. Biegański, Zaczęło się w Coëtquidan..., s. 44. Na przykład podczas jednej z odpraw 
w polskim SG zaproponował rozmieszczanie polskich batalionów piechoty w istniejących jednost-
kach francuskich. Takie rozpraszanie polskich formacji zmaterializowało się potem w przypadku 
kompanii przeciwczołgowych (przeciwpancernych). 
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Niemcy hitlerowskie uderzyły na kierunku zachodnim 10 maja 1940 r. przy 
użyciu potężnych sił, składających się ze 136 dywizji, 3300 czołgów i ok. 2700 
samolotów. Już 14 maja skapitulowali Holendrzy, 27 maja zaś Belgowie wraz 
z niektórymi jednostkami francuskimi. Część wojsk sojuszniczych, otoczona 
w gigantycznym worku i zepchnięta ku morzu, musiała ewakuować się do Wiel-
kiej Brytanii w chaosie i bez ciężkiego sprzętu. Alianci przegrali pierwszą fazę 
kampanii na Zachodzie, zwaną bitwą flandryjską. Nowy aliancki Naczelny Wódz 
gen. Weygand po głębokim namyśle uznał 25 i 29 maja, że sytuacja nie roku-
je powodzenia i kontynuowanie walki we Francji metropolitalnej nie ma sensu. 
Niemcy przystąpili zaś 5 czerwca do drugiej fazy kampanii zachodniej, tj. do 
bitwy o Francję. Zaatakowali Francuzów nad Sommą, przebili się na drugi brzeg 
Sekwany i zagrozili Paryżowi6. 

Francuskie władze polityczne opuściły stolicę 11 czerwca, Paryż stał się 
miastem otwartym. Załamanie się Francji pod naporem niemieckim wytworzyło 
katastrofalną sytuację dla świata demokracji zachodniej, koalicji antyhitlerow-
skiej, w tym Polski i jej odtworzonych sił zbrojnych. Jednostki polskie, oddane 
pod francuskie dowództwo operacyjne na podstawie francusko-polskiej konwen-
cji wojskowej, musiały w związku z tym dzielić los wyższych związków fran-
cuskich, w skład których weszły, a oddziały polskie stanowiące część jednostek 
francuskich – los tych jednostek. Ewentualna ewakuacja mogła dotyczyć jedynie 
tych jednostek i oddziałów, które znajdowały się poza frontem i należały do strefy 
tyłów7. 

Opcję zaprzestania walki ze względu na brak widoku na sukces reprezento-
wali między innymi marsz. Pétain i adm. Darlan, a także – w odniesieniu do walk 
na terenie Francji metropolitalnej – gen. Weygand. Opcję kontynuowania wal-
ki przy użyciu wszystkich możliwych sił reprezentowali między innymi premier 
Reynaud oraz późniejszy przywódca Wolnych Francuzów, przyszły Prezydent 
Republiki Francuskiej i wybitny mąż stanu – Charles de Gaulle. Opcja nieprzery-
wania oporu doprowadziła do próby stworzenia tzw. przedmościa bretońskiego, 
to jest reduty obronnej w Bretanii. Zadaniem tym obarczono gen. René Altma- 
yera, szefa okręgu wojskowego, w rejonie działania którego znajdował się ośro-
dek szkoleniowy w Coëtquidan8. 

6 Na podstawie: J. Smoliński, Wojsko Polskie w kampanii francuskiej 1940 roku, Wyd. MON, 
Warszawa 1995, s. 8–9.

7 Zob. J. Łunkiewicz, Ewakuacja Polskich Sił Zbrojnych z Francji w czerwcu 1940 roku, 
„Bellona” (l) 1956, 4, s. 21.

8 Zob. „Wyciąg z pisma gen. Roberta Altmayera d-cy 10 Armii w kampanii 1940 roku do 
Komisji Parlamentarnej”, Les événements survenus en France..., t. 2, Paris 1947, s. 383–384. Choć-
by krótkiego wyjaśnienia wymaga tu kwestia niedoszłej francuskiej reduty obronnej w Bretanii. 
12 czerwca 1940 r. przybył do Rennes, stolicy tego regionu, gen. Charles de Gaulle, podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Wojny. Na odprawie z udziałem między innymi szefa bretońskiego okręgu 
wojskowego gen. René Altmayera gen. de Gaulle wydał zarządzenie dotyczące organizacji reduty 
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Generał Władysław Sikorski, premier rządu polskiego na wychodźstwie 
we Francji i jednocześnie polski Naczelny Wódz, żywił głębokie przekonanie, 
że Francja nie ulegnie Niemcom. Wyjechawszy 11 czerwca wraz z szefem Szta-
bu Głównego do kwatery polowej w Bourlemont, by być blisko dwóch polskich 
dywizji gotowych do walki oraz by przygotować wraz generałem Weygandem 
– jak się spodziewał – wspólną akcję, pozostawił gen. Kukielowi, pierwszemu 
wiceministrowi Spraw Wojskowych, całość spraw nieliniowych swego woj-
ska. Łudzący się mrzonką o zwrocie zaczepnym Naczelny Wódz gen. Włady-
sław Sikorski uchylił się jednocześnie od omówienia kroków, jakie należało  
podjąć w razie ewentualności pogromu czy kapitulacji sojusznika francuskie-

obronnej w Bretanii. linia oporu wyznaczona została na rzece Couesnon, tworzyła przedmoście na 
wschód od Rennes i schodziła do rzeczki Vilaine. 15 czerwca gen. de Gaulle ponownie przybył do 
Rennes, by omówić kwestie obrony przedmościa. Zapadły decyzje o operacyjnym użyciu żołnierzy 
polskich. Rozkazy – wydane dowódcom wybranych sił polskich – przez znajdującego się w bar-
dzo trudnej sytuacji dowódcę okręgu wojskowego gen. Altmayera były kategoryczne. 15 czerwca 
dowódca 3. DP płk Zieleniewski został wezwany do  gen. Altmayera, który przedstawił mu plan 
reduty bretońskiej. Polski dowódca wskazał gen. Altmayerowi na braki w wyszkoleniu 3. DP, a tak-
że poinformował o braku rzeczywistej wartości bojowej tej jednostki, która znajdowała się jeszcze 
wówczas w początkowym stadium organizacji. Przypomnijmy tu, że formowanie 3. DP zaczęło się  
w Coëtquidan od 1 do 17 czerwca 1940 r. Wśród 9600 prawie zupełnie niewyszkolonych żołnierzy 
znalazło się 2000 takich, którzy zostali uznani za niezdolnych do służby. 90% szeregowych pocho-
dziło z Francji i Belgii, wielu prezentowało poglądy komunistyczne i miało niechęć do władz (na 
podstawie J. Smoliński, Wojsko Polskie..., s. 18–19). W związku z tym polska jednostka została 
przewidziana jako rezerwa. Zob. l’Hopitalier, cap., L’Armée polonaise en France 1939–1940–1945, 
„Revue Historique de l’Armée” 1948, 4, s. 68–69. W tym czasie do Bretanii zaczęły napływać cofa-
jące się przed Niemcami wojska 10. Armii gen. Roberta Altmayera, brata René. PD tej armii usytu-
owany został w Rennes. Zgodnie z ustaleniami początkowymi w obronie przedmościa bretońskiego 
mieli uczestniczyć żołnierze dwóch dywizji francuskich, zgrupowania Fagalda, 52. dywizji brytyj-
skiej, dywizji kanadyjskiej i przybywającej właśnie z Narwiku polskiej 1. Brygady Podhalańskiej 
gen. Bohusza. Żołnierze polskiej brygady zajęli pozycje nad rzeką Couesnon. Trzy bataliony marszo-
we zorganizowane  ad hoc w Coëtquidan miały wykonać zadanie utrzymania – pod rozkazami gen. 
de Grosville’a – sektora na przedmościu Rennes: od Janze na północy do rzeczki Vilaine powyżej  
Guitry na południu. Zob. Archives SHAT, „DGF”, 13 yD 622: „Rapport du Général de division Fau-
ry sur les événements qui ont marqué l’évacuation des Forces polonaises de Bretagne et de Vendée 
entre les 18 et 24 Juin 1940”, s. 4; oryginał dokumentu w Archives de la Famille Faury. Cytowane 
fragmenty tłumaczył  l. Maliszewski. W związku z sytuacją ogólną i zapowiedzią rychłych separa-
tystycznych negocjacji francusko-niemieckich – sprzecznych z postanowieniami, jakie początkowo 
podjęli alianci – 14 czerwca z obrony przedmościa bretońskiego wycofywali się bez uprzedzenia 
Brytyjczycy i Kanadyjczycy. Odejście tych sił rozmontowało całą defensywę. Pozostali na odcinku 
obronnym Polacy, którzy byli zdezorientowani i musieli działać na podstawie wytycznych niedosto-
sowanych do okoliczności. Na linii frontu miały wkrótce pojawić się bataliony uformowane ad hoc 
z podchorążych i podoficerów ze szkół w Coëtquidan. Zadanie uformowania tych oddziałów spadło 
na gen. louisa Faury’ego, który działał na wyraźny i kategoryczny rozkaz francuskiego dowództwa 
operacyjnego. Nie zawiadomił o tym władz polskich, wiedząc, że zgodnie z konwencją francusko- 
-polską francuskie dowództwo operacyjne mogło zażądać od Polaków takiego wsparcia, a dotych-
czasowe polskie wytyczne szły w parze z francuskimi decyzjami o kontynuowaniu oporu zbrojnego.
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go9. Gen. Kukiel nie miał żadnych kompetencji, by podjąć strategiczne decyzje 
sprzeczne z dotychczasowymi, według których należało bezwzględnie realizować 
zapisy polsko-francuskiej konwencji wojskowej, co związane było między inny-
mi z niemożnością odmówienia użycia oddziałów i jednostek polskich na żądanie 
francuskiego dowództwa operacyjnego. Należy tu podkreślić, że jedynym pol-
skim decydentem, który we właściwym czasie mógł powziąć decyzje w tej mate-
rii, był premier i Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski. 

W bardzo trudnym z punktu widzenia dowódczego okresie między 11 i 17 
czerwca 1940 r. nie doszło do jakiegokolwiek kontaktu między gen. Sikorskim 
i gen. Kukielem10. Gen. Kukiel był w sprawowaniu swej funkcji spętany zarówno 
wytycznymi gen. Sikorskiego, głównej ówczesnej polskiej osobistości decydenc-
kiej, jak koniecznościami wynikającymi z wypełniania polsko-francuskiej kon-
wencji wojskowej, w tym niemożnością odmowy operacyjnego użycia polskich 
oddziałów do walki dopóty, „dopóki Francja walczyła”11. 

We wspomnianym okresie gen. Kukielowi były podporządkowane następu-
jące zakłady i formacje tyłowe PSZ: 1) centralne w rejonie miasta Angers i na 
południe od loary; 2) 3. Dp w okolicy ośrodka wyszkolenia Coëtquidan12 oraz 
4. Dp (stan 3152)13 w okolicy Parthenay (w okolicy miasta Poitiers); 3) nie-
wielkie ośrodki wyszkolenia w Bretanii (stan ok. 3000–3500), ośrodek saper-
ski w Chémillé (w pobliżu Angers), ośrodek łączności pod Parthenay, ośrodek 

9 Zob. J. Łunkiewicz, Ewakuacja Polskich Sił Zbrojnych z Francji..., s. 24.
10 Gen. Kukiel podejmował ustawicznie przez ten czas  rozpaczliwe i  zakończone niepowo-

dzeniem próby nawiązania kontaktu, a Wódz Naczelny – pozbawiony wiadomości o decydujących 
wydarzeniach – nie nawiązał żadnego kontaktu ze swym wiceministrem i zastępcą. Po nocnych 
obradach Rady Ministrów w siedzibie Prezydenta RP w Pignerolle 14 czerwca gen. Kukiel wysłał 
do NW depeszę wzywającą go do powrotu. Zob.  ibidem. Tadeusz Wyrwa zwraca uwagę na rażący 
brak koordynacji między rządem polskim i francusko-polską misją wojskową przy tym rządzie. 
Zob. T. Wyrwa, L’Armée polonaise en France..., s. 89–90. Miało to negatywny wpływ na późniejszy 
bieg zdarzeń podczas ewakuacji.

11 Ibidem. Nie jest bez znaczenia, że najwyżsi rangą wojskowi polscy odpowiedzialni za ewa-
kuację, gen. Kukiel i gen. Sosnkowski, zupełnie pominęli w swych oficjalnych raportach zna-
czenie nieobecności Naczelnego Wodza w tym czasie na stanowisku dowodzenia całością sił 
polskich [podkr. – l. M.]. Zob. 1940, lipiec 5, „Sprawozdanie gen. Kazimierza Sosnkowskiego 
z przebiegu ewakuacji Wojska Polskiego do Wielkiej Brytanii” oraz 1940, lipiec 16, „Sprawozdanie 
gen. Mariana Kukiela z ewakuacji Armii Polskiej do Wielkiej Brytanii” („Sprawozdanie Wicemini-
stra Spraw Wojskowych o ewakuacji Armii Polskiej z Francji”), oba teksty jako załączniki zostały 
wprowadzone do zbioru  Armia polska i życie społeczne Polaków we Francji... Taka postawa spra-
wozdawcza wynikała wówczas, jak się wydaje, nie tylko z lojalności względem przełożonego, ale 
przede wszystkim z pojmowania racji stanu w warunkach toczącej się wojny. 

12 8320 żołnierzy, jak podał l’Hopitalier, zob. l’Hopitalier, L’Armée polonaise en France..., 
s. 67. Trzeba jednak do tego stanu doliczyć tych, którzy nie przestawali docierać do Coëtquidan 
i dotarli tam w trakcie ewakuacji (można tylko przypuszczać, ilu ich było). Smoliński podaje stan  
9600. Zob. J. Smoliński, Wojsko Polskie..., s. 56.

13 Zob. ibid., s. 20.
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pancerniaków w rejonie Orange (na południu Francji), legia oficerska w Vichy 
(Francja środkowa, region Owernia) i Niort (dep. Deux-Sèvres); 4) stacje zborne 
i ośrodki uzupełnień w Parthenay, Bressuire (dep. Deux-Sèvres), Carpiagne (pod 
Marsylią), przy czym zgrupowanie bretońskie (Coëtquidan) i w okolicy Parthe-
nay były najliczniejsze14. 

W tomie Zaczęło się w Coëtquidan Witold Biegański wskazał, że „faktycz-
ną władzę” miał w stosunku do rozlokowanych w Bretanii oddziałów polskich 
gen. louis Faury15. Bezpośrednio po tym stwierdzeniu dodał, że na posiedzeniu 
francuskiej Najwyższej Rady Wojennej zapadło postanowienie utworzenia linii 
obronnej w obrębie reduty bretońskiej, a jednostki polskie zostały wzięte pod 
uwagę w jej tworzeniu. Sprawia to wrażenie, jakoby samowładnie i od początku 
gen. Faury powodował trudności ewakuacyjne, a także jakoby odpowiadał w ta-
kim czy innym wymiarze za decyzję użycia polskich oddziałów do obrony bre-
tońskiej reduty.

Jerzy Łunkiewicz zaś podał, iż z rozkazu generała Weyganda generał Faury 
objął dowództwo nad jednostkami polskimi w Bretanii16. Powtórzyli to stwierdze-
nie nasi historycy wojskowości. Wydaje się jednak zupełnie nieprawopodobne, by 
głównodowodzący gen. Weygand zajmował się takimi sprawami, zważywszy na 
rangę problemów, jakie miał przed sobą. Znacznie bardziej prawdopodobne jest 
to, że zaniepokojony sytuacją ogólną, pozbawiony kontaktu ze swym bezpośred-
nim przełożonym, tj. gen. Denainem, poza tym naciskany przez polskich przy-
jaciół i dowództwo polskie, a przede wszystkim z własnej inicjatywy próbujący 
ratować Polaków gen. Faury zaczął samodzielnie organizować ewakuację rozpro-
szonych oddziałów polskich, uzyskawszy ze sztabu francuskiego coś w rodzaju 
zgody na takie działanie i życzliwą akceptację Polaków (uzyskaną 14 czerwca 
w polskim Sztabie). 

Wypowiedź pisemna gen. dyw. louisa Faury’ego na ten temat wskazuje na 
jego spontaniczne działanie ratunkowe. W sporządzonym w roku 1941 raporcie 
poewakuacyjnym17 gen. Faury napisał: „Od chwili wyjazdu do Parthenay łącz-
ność z oficerami znajdującymi się w Bretanii uległa zerwaniu, a łączność z ofi-
cerami przebywającymi w Wandei stała się nieregularna. To dlatego rezydujący 

14 Zob. J. Łunkiewicz, Ewakuacja Polskich Sił Zbrojnych z Francji..., s. 24.
15 W. Biegański, Zaczęło się w Coëtquidan..., s. 234. 
16 J. Łunkiewicz, Ewakuacja Polskich Sił Zbrojnych z Francji..., s. 26. Powołał się przy tym 

na zagadkową uwagę poczynioną na liście skierowanym przez gen. Faury’ego do gen. Kukiela 
(z 16.06.1940). Nie podał ani treści tej uwagi, ani kto ją sporządził.

17 Zob. Archives SHAT, „DGF”, 13 yD 622: „Rapport du Général de division Faury sur les 
événements qui ont marqué l’évacuation des Forces polonaises de Bretagne et de Vendée entre les 
18 et 24 Juin 1940”. Raport ma 19 stron. Pod tekstem znajdują się: podpis autora Raportu, miejsce 
i data (Aix-en-Provence, 18 maja 1941).
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w Coëtquidan gen. Faury18, Dyrektor Wyszkolenia Oddziałów Polskich, przejął 
inicjatywę dowodzenia Polskimi Siłami Zbrojnymi stacjonującymi w całej Bre-
tanii, a także zapoznał się z niektórymi kwestiami ewakuacji żołnierzy polskich 
znajdujących się w Wandei”; w innych zaś miejscach jeszcze wyraźniej stwier-
dza: „Szefem wyszkolenia był generał Faury, który – poszerzając zakres wykony-
wanych zadań – przejął dowodzenie oddziałami polskimi”; „Misja, podjęta z wła-
snej inicjatywy przez gen. Faury’ego w imię żołnierskiego honoru i – jak dalszy 
bieg zdarzeń to potwierdził – pozostająca w zgodzie z poglądem francuskiego 
Dowództwa Naczelnego, została wykonana”19.

Już 14 czerwca około godziny 16.00 gen. Faury osobiście rozmówił się 
z gen. Kukielem, przekazując mu najświeższe informacje z Coëtquidan i uzysku-
jąc potwierdzenie wytycznych ze sztabu polskiego20. Kierując się zdrowym roz-
sądkiem i honorem, gen. Kukiel i gen. Faury ustalili wspólnie, że, po pierwsze,  
z Coëtquidan w rejon Parthenay zostaną odesłani żołnierze z ośrodka uzupełnień 
i oddziałów pozaliniowych, po drugie, w Coëtquidan zostaną skupione, rozrzuco-
ne na tym terenie, ośrodki szkolenia oficerów, celem ewentualnego wycofania za 
loarę, a po trzecie, oddziały szkolne i 3. Dp pozostaną w Coëtquidan21. A zatem 
gen. Faury uzyskał ze strony polskiej potwierdzenie podjętej przez siebie spon-
tanicznie inicjatywy wyprowadzenia z Bretanii zbędnych z militarnego punktu 
widzenia oddziałów polskich i pozostawienia na miejscu uzgodnionych sił, które 
mogły się przydać do organizacji francuskiej reduty obronnej w Bretanii.

W kwestii żołnierzy polskich, którzy mieli być użyci do akcji obronnej na 
przedmościu bretońskim przez francuskie dowództwo operacyjne, trzeba wspo-
mnieć, że przybyła z Norwegii 15 czerwca nasza 1. Brygada Strzelców Podha-
lańskich (stan 4300) była jeszcze wówczas w Breście. Z polecenia gen. Kukiela 
gen. Korytowski nawiązał łączność z dowództwem Brygady, polecając jedynie 
uzgodnić działania w razie bezpośredniego zagrożenia. Tymczasem Brygada Pod-
halańska skierowała się na żądanie gen. Altmayera na wyznaczone jej miejsce 
obrony przedmościa i została podporządkowana dowództwu operacyjnemu, które 
sprawował gen. Béthouart. Zgodnie z planem gen. Faury przystąpił wówczas do 
organizowania ewakuacji sił zbędnych, skupiania oficerskich ośrodków szkole-
niowych i formowania – na żądanie gen. Altmayera – trzech batalionów z pod-
chorążych, podoficerów, a także żołnierzy ośrodka wyszkolenia wojsk łączności.

18 W celu zobiektywizowania swej narracji gen. Faury posługuje się trzecią osobą liczby po-
jedynczej.

19 Zob. Archives SHAT, „DGF”, 13 yD 622: „Rapport du Général de division Faury sur les 
événements qui ont marqué l’évacuation des Forces polonaises de Bretagne et de Vendée entre les 
18 et 24 Juin 1940”, s. 1, 3, 18. Podkreślmy tu, że ze sformułowania „misja pozostająca w zgodzie 
z poglądami [podkr. – l. M.] francuskiego Dowództwa Naczelnego” jasno wynika, że nie została 
powierzona przez Dowództwo Naczelne.

20 Zob. J. Łunkiewicz, Ewakuacja Polskich Sił Zbrojnych z Francji..., s. 26. 
21 Zob. ibidem.
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W tamtym okresie pod spontanicznym dowództwem gen. louisa Faury’ego 
znalazło się ok. 13 000 polskich żołnierzy przebywających wówczas w Bretanii, 
w tym po pierwsze, ok. 12 000 żołnierzy znajdujących się w samym Coëtquidan, 
tj. z 3. Dywizji lekkiej (stan 8320–9600), grupy artylerii zmotoryzowanej w sta-
dium formowania się, szkół, służb pomocniczych, a po drugie, ok. 1000 oficerów 
bez przydziału z ośrodków wyszkolenia porozrzucanych po całej Bretanii22. 

Trzeba tu dodać, że gen. Faury starał się także pomóc lub skutecznie pomógł 
w ewakuacji ok. 1000 żołnierzy z ośrodka wyszkolenia z St-Nazaire. Wspomina 
o tym w swym niepublikowanym raporcie: „Kilka godzin później dowódca ośrod-
ka wyszkolenia z St-Nazaire zażądał zaokrętowania polskiej dywizji strzeleckiej 
w porcie w Nantes, z przeznaczeniem do Anglii. Gen. Denain odmówił. Jednak 
gen. Faury, zaalarmowany, skontaktował się w tej sprawie z dowódcą XI rejonu 
wojskowego, odwołując się do jego inicjatywy i braku wiedzy gen. Denaina na te-
mat sytuacji w Bretanii. Sprawa została uregulowana, zanim zadzwonił nieszczę-
sny telefon z rozkazem skazującym oddziały polskie stacjonujące w Bretanii na 
oczekiwanie na miejscu na rozwój wypadków. To w związku z tymi okoliczno-
ściami żołnierze i oficerowie z OW dywizji strzeleckiej zaokrętowali się w porcie 
w Nantes, zanim nastąpił niemiecki atak”23.

Przetransportowana na okrętach z Narwiku do Bretanii 1. Brygada Podhalań-
ska oraz uformowane ad hoc w Coëtquidan na żądanie francuskie trzy bataliony 
marszowe podlegały francuskiemu dowództwu operacyjnemu, usiłującemu stwo-
rzyć za wszelką cenę linię obrony nieco na wschód od Rennes.

Polskie oddziały i jednostki nieliniowe z rejonu Bretanii miały tymczasem – 
na podstawie wcześniejszych ustaleń – przemieszczać się w rejon Saintes. Szef 
Misji Francusko-Polskiej gen. Denain musiał jednak w ostatniej chwili odwołać 
te ustalenia, ponieważ naczelne francuskie władze wojskowe w gorączce działań 
wojennych zadecydowały, iż na tym obszarze kraju zostaną umieszczone składy 
zaopatrzeniowe ewakuowane zarówno z rejonów zajmowanych przez nieprzyja-
ciela, jak z rejonów zagrożonych24. Gen. Denain zakazał w związku z tym prze-

22 Zob. Archives SHAT, „DGF”, 13 yD 622: „Rapport du Général de division Faury sur les 
événements qui ont marqué l’évacuation des Forces polonaises de Bretagne et de Vendée entre les 
18 et 24 Juin 1940”, s. 2.

23 Zob. ibid., s. 3–4.
24 Łunkiewicz podaje wyjaśnienia gen. Denaina, bazując na liście skierowanym przez gen. 

Faury’ego do gen. Kukiela. Zob. J. Łunkiewicz, Ewakuacja Polskich Sił Zbrojnych z Francji..., 
s. 25. Gen. Faury był podwładnym gen. Denaina i lojalnym oficerem francuskim, w swym rapor-
cie poewakuacyjnym podał prawdziwą przyczynę zmiany ustaleń. Pisze na ten temat gen. Faury: 
„W maju pojawiła się kwestia opuszczenia obozu Coëtquidan przez Polaków, a także koncentracji 
wszystkich sił polskich w rejonie Parthenay oraz Saintes. Generał Faury poznał dyslokację prze-
widzianą dla jednostek polskich z Bretanii i poczynił już pewne przygotowania do ich transportu 
koleją, jednak w chwili wejścia do wojny Włoch ów rozkaz został odwołany, ponieważ strefa Sain-
tes została przeznaczona na składy wojskowe na południowym wschodzie”. Zob. Archives SHAT, 
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mieszczeń oddziałów polskich w rejon Saintes pod pozorem zatłoczenia dróg na 
tym obszarze. I nic poza tym. A zatem wraz z pogorszeniem się sytuacji ogólnej 
oraz zanikiem łączności z bezpośrednim przełożonym nastąpiło wówczas zała-
manie przygotowanego planu ewakuacyjnego dla oddziałów polskich stacjonu-
jących w Bretanii. Działające w nieobecności Naczelnego Wodza dowództwo 
polskie oceniło sytuację jako groźną25. Pozbawione kontaktu z Naczelnym Wo-
dzem i postawione wobec zbliżającej się gwałtownie klęski Francji dowództwo 
polskie podjęło 14 czerwca wysiłek natychmiastowego przygotowania nowego 
planu ewakuacyjnego. W tym czasie można jednak już było co najmniej opóźnić 
wyokrętowanie 1. Brygady Podhalańskiej, która wieczorem tego dnia dotarła na 
redę portu w Breście. Następnego dnia wyokrętowano dużą część Brygady, prze-
suwając żołnierzy na docelowe pozycje obronne26. 

W polskich kręgach dowódczych nadal uważano, że Francja mimo wszystko 
będzie kontynuowała walkę z terenu swych kolonii27. I chociaż właśnie załamało 
się dowództwo armii francuskiej w metropolii i dostrzegalna była już perspek-
tywa rychłej klęski wojennej, polskie dowództwo naczelne stało bezwzględnie 
na stanowisku akceptacji użycia oddziałów i jednostek polskich przez francuskie 
dowództwa operacyjne. 

Premier rządu polskiego na wychodźstwie i jednocześnie Naczelny Wódz 
gen. Władysław Sikorski zjawił się na właściwym stanowisku dowodzenia PSZ 
i w siedzibie rządu 17 czerwca 1940 r. w godzinach południowych. Nie wydał 
w ostatniej chwili rozkazów ratujących 1. Brygadę Strzelców Podhalańskich, naj-
prawdopodobniej nie znając dostatecznie jej sytuacji lub wierząc do końca za-
pewnieniom francuskiego dowództwa obrony reduty, a jednocześnie utożsamiając 
się z opcją bezwzględnego stawiania oporu Niemcom. Dowódca 10. Armii gen. 
Robert Altmayer, zdając sobie sprawę z bardzo prawdopodobnej niemożności wy-
konania zadania obronnego, wydał w godzinach rannych 18 czerwca w ostatniej 
chwili odpowiednią instrukcję odwrotową, uzupełniającą rozkazy wydane już 
przez jego brata gen. René Altmayera, co umożliwiało ewakuację naszej Bry-
gadzie. Tragicznym zbiegiem okoliczności rozkaz ten jednak do niej nie dotarł. 
Między godzinami 11.30 i 14.00 1. Brygada Podhalańska została zneutralizowa-
na28 przez Niemców, a jej elementy – rozwiązane 18 i 19 czerwca. O godz. 11.00  
18 czerwca Niemcy opanowali Rennes, zatrzymując w niewoli gen. Altmayera. 

„DGF”, 13 yD 622: „Rapport du Général de division Faury sur les événements qui ont marqué 
l’évacuation des Forces polonaises de Bretagne et de Vendée entre les 18 et 24 Juin 1940”, s. 3.

25 Tak ocenił ją gen. Kukiel. Zob. J. Łunkiewicz, Ewakuacja Polskich Sił Zbrojnych z Fran-
cji..., s. 25.

26 Zob. l’Hopitalier, L’Armée polonaise en France..., s. 70.
27 J. Łunkiewicz, Ewakuacja Polskich Sił Zbrojnych z Francji..., s. 25–26.
28 Niektórzy oficerowie polscy używali określenia „rozjechana”. 
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Żaden z łączników wysłanych do Brygady nie dotarł do niej z ratunkową wiado-
mością29. 

Nieobecność decydencka gen. Władysława Sikorskiego na właściwym miej-
scu do południa 17 czerwca, brak odpowiednich rozkazów naczelnego dowódz-
twa polskiego aż do momentu zniszczenia 1. Brygady 18 czerwca, trwanie fran-
cuskich patriotów w iluzji stworzenia reduty obronnej nawet bez udziału Bry-
tyjczyków i Kanadyjczyków, tragiczne niedotarcie na czas francuskiego rozkazu 
zwalniającego Brygadę z odcinka obrony to najważniejsze przyczyny zagłady tej  
formacji. 

W odniesieniu do losów tej formacji w owym czasie szef zespołu likwida-
torów PSZ we Francji kapitan l’Hopitalier użył po wojnie sformułowań spra-
wiających wrażenie, jakoby żołnierze 1. Brygady zostali ewakuowani w ostatniej 
chwili z Brestu, wywiezieni na pokładzie okrętu „Myknès”30. Tymczasem oficer 
ten miał styczność nie tylko z dobrze poinformowanymi oficerami strony pol-
skiej, ale choćby z raportem generała Faury’ego, gdzie wielokrotnie wspomina 
się prawdę o losie Brygady Strzelców Podhalańskich. Nie przynosi to chwały ani 
temu oficerowi, ani dowództwu wojskowemu Francji.

Organizujący obronę reduty bretońskiej gen. René Altmayer, szef okręgu 
wojskowego obejmującego swym zasięgiem ośrodek szkoleniowy w Coëtquidan, 
przekonał gen. Faury’ego do koncepcji obrony reduty na tyle, że gen. Faury – 
zgodnie z prawdą tamtej chwili, a wbrew temu, co się potem stało – zapewnił 
polskie dowództwo, iż „Bretania ma być mocno trzymana”, że znajdują się tam 
siły brytyjskie i poza tym, że nie ma mowy o zawieszeniu broni31. 

W kwestii bretońskiej gen. Faury uległ zatem idei organizacji tzw. przedmo-
ścia bretońskiego i sile przekonywania gen. Altmayera. Jedynym motywem dzia-
łania gen. Faury’ego w tej sprawie był patriotyzm. W sprawie ewentualności fran-
cusko-niemieckiego zawieszenia broni gen. Faury został wprowadzony w błąd 
przez gen. Altmayera i innych patriotycznie nastawionych oficerów francuskich, 
którzy odnosząc się do nieugiętej postawy premiera rządu francuskiego, zamie-
rzali za wszelką cenę – pomimo zwiastunów rychłej i całkowitej klęski – konty-
nuować opór w bretońskiej reducie obronnej. Powstaje pytanie: czy w kwestii 
zawieszenia broni polskie najwyższe władze wojskowe mogły w ogóle opierać się 
na twierdzeniu gen. Faury’ego, dowódcy wyszkolenia obozu Coëtquidan? Samo 
w sobie ukazuje to 1) tragifarsę nieobecności premiera rządu i Naczelnego Wo-

29 Na podstawie: W. Biegański, Zaczęło się w Coëtquidan..., s. 236–239; l’Hopitalier, L’Ar-
mée polonaise en France..., s. 68.

30 l’Hopitalier, cap., L’armée polonaise en France 1939–1940–1945, „Revue Historique de 
l’armée” 1948, 4, s. 70. 

31 Zob. J. Łunkiewicz, Ewakuacja Polskich Sił Zbrojnych z Francji..., s. 26. Zob. też „Spra-
wozdanie wiceministra spraw wojskowych z 16.07.1940 roku”.
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dza w tym momencie na właściwym stanowisku decyzyjnym; 2) żenujący brak 
wewnętrznych polskich ustaleń co do sposobu działania wobec zmian sytuacji 
wojskowej; 3) bazowanie przez oficerów polskiego Sztabu na informacjach po-
chodzących z drugiej ręki. 

„Dzień 16 czerwca  był przełomowym w sytuacji wojennej na północ od 
loary” – napisał płk Łunkiewicz, mając zapewne na uwadze oznaki wycofywa-
nia się Brytyjczyków z obrony Francji wskutek złamania przez Francję umowy 
z Wielką Brytanią32. 16 czerwca gen. Faury „został poinformowany o krytycznej 
sytuacji frontowej w Bretanii, gdzie utworzył się szeroki wyłom między armiami 
Altmayera i Heringa. Wieczorem gen. Faury starał się telefonicznie uzyskać zgo-
dę gen. Denaina na wykonanie przewidzianych, ale odwołanych przemieszczeń 
w rejon Saintes. Dowódca Misji francusko-polskiej sprzeciwił się temu”33.

16 czerwca wieczorem dowódca 1. Brygady Strzelców Podhalańskich gen. 
Bohusz-Szyszko po całodziennych zabiegach uzyskał połączenie telefoniczne 
z Naczelnym Wodzem gen. Sikorskim, przebywającym jeszcze wówczas w Vi-
chy, i zameldował mu o trudnej sytuacji tej jednostki. Gen. Sikorski był zasko-
czony przybyciem Brygady do Francji i nakazał34  „honor żołnierski zachować, 
rozkaz przełożonego dowództwa wykonać i starać się brygadę ratować”. Ponadto 
polecił pozostać na pozycjach, a (tylko) w razie konieczności skierować się na po-
łudnie za loarę. Po odejściu Brytyjczyków i Kanadyjczyków nie było jednak żad-

32 Ibid., s. 27.  Już od 14–15 czerwca jednostki brytyjskie i kanadyjskie opuszczały stano-
wiska obronne. 16 czerwca radio podało informacje o mających miejsce francusko-niemieckich 
negocjacjach na temat zawieszenia broni. Zgodnie z ustaleniami francusko-brytyjskimi ani Wielka 
Brytania, ani Francja nie mogły samodzielnie negocjować ustanowienia zawieszenia broni czy pod-
pisania traktatu pokojowego. 16 czerwca wojska brytyjskie przestały zatem podlegać Weygandowi. 
Zob. T. Czak, J. Smoliński, Polacy w walkach aliantów we Francji..., s. 19. W odniesieniu do wojsk 
polskich znajdujących sie w Bretanii przełom miał dopiero nastąpić. Około południa 17 czerwca 
na stanowisku dowódczym pojawił się gen. Władysław Sikorski, 17 czerwca radio transmitowało 
przemówienie marszałka Pétaina na temat zawieszenia broni. 18 czerwca miało miejsce zawieszenie 
broni oraz radiowe przemówienie gen. De Gaulle’a nadane z londynu, poza tym rozstrzygnął się los 
Brygady Podhalańskiej, a na odpowiedzialność gen. Faury’ego ruszyła się 3. DP, pomimo ogólnej 
dyrektywy francuskiej, by ta dywizja pozostała w dotychczasowym rozlokowaniu. 

33 Zob. Archives SHAT, „DGF”, 13 yD 622: „Rapport du Général de division Faury sur les 
événements qui ont marqué l’évacuation des Forces polonaises de Bretagne et de Vendée entre les 
18 et 24 Juin 1940”, s. 3. Szef Misji generał Denain trzymał się niestety kurczowo opracowanego 
przez francuskich patriotów planu utrzymania  Bretanii, co utrudniło działania ewakuacyjne gen. 
Faury’emu, który nie mógł całkowicie zignorować wyraźnych rozkazów przełożonego. Od wieczo-
ra 16 czerwca wszystkie połączenia telefoniczne między dowództwem Misji i gen. Faurym uległy 
zerwaniu, co umożliwiło na szczęście gen. Faury’emu pominięcie – nieadekwatnych do sytuacji – 
rozkazów swego szefa. 

34 Zob. J. Smoliński, Wojsko Polskie...,  s. 52. A zatem gen. Sikorski zdroworozsądkowo po-
zostawił ostateczną decyzję d-cy Brygady Podhalańskiej, a co warte podkreślenia, nie zamknął Bry-
gadzie drogi odwrotu.
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nej szansy na utrzymanie obrony na tzw. przedmościu bretońskim. Generał Faury 
wyraził tragizm tej sytuacji w napisanym wieczorem liście do gen. Kukiela35. 

Premiera i Naczelnego Wodza gen. Sikorskiego nie było jeszcze wówczas 
– 16 czerwca – na właściwym stanowisku decyzyjnym. Wydaje się, że gen. Ku-
kiel ze względu na zapowiedź wycofywania się Francji z wojny mógł – wzorem 
Brytyjczyków, a wbrew gen. Sikorskiemu – powziąć konkretne postanowienia 
dotyczące ewakuacji polskich jednostek liniowych oddanych pod operacyjne do-
wództwo francuskie. Niesłychane, iż nie mogły tego zawczasu ustalić nasze naj-
wyższe władze wojskowe. Wydał zatem gen. Kukiel swe pierwsze dyspozycje 
dotyczące zachowania wojsk polskich w przypadku kapitulacji francuskiej. Gen. 
Kazimierz Sosnkowski podał, iż 15 czerwca w nocy został wezwany przez Pre-
zydenta RP do natychmiastowego powrotu i 16 czerwca rano został poinformo-
wany o grożącej Polakom kapitulacji Francji oraz konieczności podjęcia działań  
ewakuacyjnych36. 

Według płk. Łunkiewicza 17 czerwca płk Stefczyk w imieniu gen. Kukiela 
wydał rozkaz pisemny dotyczący wycofania wojsk polskich z Bretanii. Rozkaz 
ten tego samego dnia wieczorem został odebrany przez sztab gen. Korytowskiego. 
Poza sztab jednak rozkaz ten nie przeniknął – napisał z rozbrajającą szczerością 
płk Łunkiewicz. Dodał: „[...] widocznie został uznany za nieaktualny wobec za-
rządzeń gen. Faury i pełnego do nich zaufania”37. Zastanawia to bardzo, doprawdy 
bardzo, ponieważ wszyscy dowódcy bretońscy czekali na taki rozkaz od dawna, 
a poza tym – rozkaz takiej rangi został wydany przez płk. Stefczyka. 

O rychłych negocjacjach Francuzów z Niemcami zostali Polacy uprzedzeni 
przez brytyjskich korespondentów wojennych, a gen. Faury przez gen. Denaina. 
Nadszedł moment wyprowadzenia poza rejon walk zarówno 3. Dp pol, jak ofi-
cerów z ośrodków wyszkolenia, zgodnie z dyrektywą gen. Kukiela. Gen. Faury 
wydał zatem 3. Dp pol „rozkaz gotowości do wymarszu, a oficerom z ośrodków 
wyszkolenia rozkaz natychmiastowego przybycia do Coëtquidan”. Poza tym 
skierował do Saintes (lub po prostu przyzwolił na wymarsz) 2500 rekrutów, któ-
rzy przybyli już w przeddzień do Coëtquidan, a także interweniował w sprawie 
zaokrętowania dużej grupy żołnierzy polskich z St-Nazaire. „Po powzięciu tych 
decyzji otrzymał telefonicznie wyraźny rozkaz zakazujący jakiegokolwiek ruchu 
w kierunku Saintes”38. 

35 Zob. J. Łunkiewicz, Ewakuacja Polskich Sił Zbrojnych z Francji..., s. 27.  list z 16 czerwca.   
36 Zob. 1940, lipiec 5, „Sprawozdanie gen. Kazimierza Sosnkowskiego z przebiegu ewakuacji 

Wojska Polskiego do Wielkiej Brytanii”, zob.  Armia polska i życie społeczne Polaków we Francji..., 
s. 77.

37 J. Łunkiewicz, Ewakuacja Polskich Sił Zbrojnych z Francji..., s. 31.
38 Zob. Archives SHAT, „DGF”, 13 yD 622: „Rapport du Général de division Faury sur les 

événements qui ont marqué l’évacuation des Forces polonaises de Bretagne et de Vendée entre les 
18 et 24 Juin 1940”, s. 6.
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Wszystkie nieliniowe siły polskie przygotowywały się do opuszczenia Bre-
tanii. 3. Dp pol była w stanie wymaszerować w ciągu 3 godzin, polscy oficerowie 
z ośrodków wyszkolenia przemieszczali się do Coëtquidan. W kwestii sił linio-
wych gen. Faury nie mógł nic zdziałać, rozkazy musiały wyjść ze znacznie wyż-
szego szczebla, ewentualnie polskie jednostki i oddziały musiały działać wbrew 
wyraźnym a bezsensownym rozkazom, zdane na pomysłowość bezpośrednich 
dowódców. Z trzech batalionów przekazanych pod francuskie dowództwo ope-
racyjne jeden był na pozycji obronnej, drugi był gotów do drogi na pozycje, cze-
kając na powrót ciężarówek. Po zajęciu Rennes przez nieprzyjaciela gen. Faury 
wstrzymał przemieszczanie się batalionu na pozycje liniowe. 17 czerwca gen. 
Altmayer zarządził przyspieszenie przemieszczania się batalionów marszowych 
znajdujących się na przedmościu Rennes, a jednocześnie poszukiwanie portu, 
gdzie mogliby się zaokrętować polscy oficerowie wyszkolenia oraz 3. Dp pol. 
Faury udał się w tym celu do St-Malo. Jednak admiralicja brytyjska, po zakończe-
niu ewakuacji oddziałów brytyjskich, zamknęła w nocy port. Gen. Faury powrócił 
zatem do Rennes, aby uzgodnić z szefem sztabu gen. Altmayerem, że 18 czerwca 
zostanie podjęta druga próba ewakuacji z portu w Breście39. 

O godz. 8.00  18 czerwca gen. Faury dowiedział się, że „Rennes zostało ogło-
szone miastem otwartym, ewakuowano już dowództwa i sztaby,  Niemców spo-
dziewano się lada moment. […] Dowódca Rejonu był nieobecny, nie było rozka-
zów dla oddziałów polskich, dyrektywa ogólna brzmiała następująco: zostać na 
miejscu [podkr. – l. M.]”40.

Jednak gen. Faury, na podstawie rozmów z gen. Altmayerem, podjął decyzję 
o rozpoczęciu ewakuacji obozu Coëtquidan oraz skierowania 3. Dp pol w kierun-
ku Nantes. Odcięci od Coëtquidan oficerowie polscy z ośrodków szkoleniowych 
mieli udać się do Brestu. O godz. 11.20 został wydany – z rygorem natychmiasto-
wej wykonalności – rozkaz wymarszu w kierunku Nantes. Około godz. 14.00 gen. 
Faury opuścił Coëtquidan jako ostatni41.

19 czerwca oddziały 3. Dp osiągnęły rejon postoju w miejscowości Redon. 
Dalszy marsz w kierunku Nantes miał się odbywać nocą. Około południa na PD 
dywizji przybył gen. Faury, który przyniósł nieprawdziwe – jak się potem okazało 
– informacje o zajęciu Nantes przez Niemców i niebronieniu mostów na loarze. 
Tymczasem Nantes wpadło w ręce niemieckie dopiero 20 a nie 18 czerwca. Płk 
Zieleniewski ubolewał, że nie było czasu na sprawdzenie rozpoznaniem wiado-
mości o zajęciu Nantes przez nieprzyjaciela42. 

39 Ibidem.
40 Ibid., s. 7. l’Hopitalier podał, że Rennes zostało zbombardowane, zajęte przez Niemców, 

a generał René  Altmayer został przez nich zatrzymany. l’Hopitalier, L’Armée polonaise en Fran-
ce..., s. 68. 

41 Ibid., s. 7–8.
42 Zob. „Raport Zieleniewskiego: Tuluza 29 VII 1940”, WIH, MiD V/21/53, za: W. Biegański, 

Zaczęło się w Coëtquidan..., s. 240.
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Na podstawie raportu służbowego, który został złożony przez gen. Faury’ego 
po zakończeniu ewakuacji żołnierzy polskich z rejonu Bretanii, można ustalić, że 
w trudnej sytuacji, gdy Niemcy osiągnęli już miejscowość Chateaubriant, gene-
rał powziął myśl doprowadzenia podległych mu żołnierzy do St-Nazaire, gdzie 
spodziewał się uzyskać pomoc w zaokrętowaniu Polaków. Kontradm. Rioult za-
proponował zaokrętowanie żołnierzy polskich w St-Nazaire pod warunkiem, że 
kilkoma batalionami wzmocnią obronę miasta. Gen. Faury rozmówił się w tej 
sprawie z dowódcą XI Rejonu, gen. Griveaudem. Gen. Griveaud poinformował 
gen. Faury’ego, że 18 czerwca dowódca 4. Dp pol wraz z dowódcą całości wojsk 
polskich w rejonie Bretanii gen. Korytowskim powiadomili go o swym zamiarze 
przebicia się wraz z 4. Dywizją w kierunku Nantes, gdzie zamierzali dołączyć do 
3 Dp pol. Tymczasem Nantes miało zostać ogłoszone miastem otwartym. Gen. 
Faury natychmiast wysłał łącznika z zadaniem odszukania 4. Dp pol i przekazania 
rozkazu wymarszu w kierunku la Rochelle, gdzie jednostka ta miała szansę za-
okrętowania. W miejscowości Redon gen. Faury uzgodnił z płk. Zieleniewskim, 
dowódcą 3. Dywizji, przekierowanie tej jednostki na St-Nazaire. Właśnie wów-
czas władze miejskie ogłosiły St-Nazaire miastem otwartym, w związku z czym 
wojsko nie mogło już organizować tam defensywy. Poza tym kontradmirał Rioult, 
przygaszony wkroczeniem Niemców do niedalekiego Nantes, oczekiwał rychłe-
go nadejścia nieprzyjaciela. Tymczasem w St-Nazaire nie było już ani jednego 
okrętu, a pobliski prom w St-Brevin miał zawiesić kursowanie na drugą stro-
nę loary. Kontradmirał Rioult wskazał jednak generałowi Faury’emu wyjście 
z matni. Podpowiedział, że nadal istnieje możliwość zaokrętowania oddziałów 
polskich w porcie rybackim la Turballe. Wydał jednocześnie stosowny rozkaz  
rekwizycyjny43. 

Gen. Faury bezzwłocznie skontaktował się z merem la Turballe i prze-
wodniczącym lokalnego Związku Zawodowego Rybaków. Uzgodniono, że sar-
dynkowce z la Turballe przetransportują żołnierzy polskich do portu w Sables  
d’Olonne i na wyspę yeu. Pierwszy rejs odbył się już o godz. 17.00. Niestety, do 
la Turballe dotarło zaledwie 30 oficerów polskich z ośrodków wyszkolenia. Gen. 
Faury pojechał bezzwłocznie do sztabu 3. Dp pol, aby naświetlić bieżącą sytuację 
i przekonać dowództwo dywizji do szybkiego załadunku żołnierzy w la Turballe. 
Ponieważ dowódca dywizji nie był obecny, gen. Faury uzgodnił z szefem szta-
bu 3. Dp, że dowództwo tej jednostki postara się wykorzystać wszelkie dostępne 
środki transportu morskiego, w tym kutry z la Turballe, gdzie operacja ewaku-
acyjna była już przygotowana. Dowiezieni na wyspę yeu polscy żołnierze zosta-
li przetransportowani na tuńczykowcach aż do oddalonych portów w yverdon  

43 Na podstawie Archives SHAT, „DGF”, 13 yD 622: „Rapport du Général de division Faury 
sur les événements qui ont marqué l’évacuation des Forces polonaises de Bretagne et de Vendée 
entre les 18 et 24 Juin 1940”, s. 9–12.
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i St-Jean-de-luz. Po powrocie sardynkowce zapewniły również Polakom trans-
port na podstawiane właśnie brytyjskie okręty44.

Płk Zieleniewski podjął decyzję o rozwiązaniu swej będącej w stadium or-
ganizacji dywizji. Żołnierze rekrutujący się z poboru wśród emigracji we Francji 
mogli wrócić do domów,  jeśli nie chcieli dalej walczyć i nie chcieli ewakuować 
się do Wielkiej Brytanii. Kadrę i żołnierzy z Polski obowiązywał rozkaz ewaku-
acyjny45. 

Gdy tylko udało się znaleźć rozwiązanie ratunkowe dla 3. Dp, gen. Faury 
natychmiast ruszył na pomoc 4. Dp: „Pozostawienie 3 Dp polskiej w tak trudnym 
położeniu dręczyło bardzo gen. Faury’ego, jednak nie był w stanie nic więcej dla 
niej zrobić, a obowiązek wzywał go do 4 Dywizji, która w wyobraźni generała 
zmierzała [do zguby] ku Nantes. W rzeczywistości, bieg zdarzeń nie był aż tak 
tragiczny. Niemcy zajęli St-Nazaire dopiero w trzy dni później. Polacy zaczęli 
docierać do tego miasta od 20 czerwca. 21 czerwca trzy kontrtorpedowce brytyj-
skie zakotwiczyły u wejścia do portu [St-Nazaire] i zabrały Polaków na pokład”46.

Na temat ewakuacji 4. Dp podamy tu jedynie te informacje, które wiążą się 
z sytuacją dowódczą, w jakiej znalazł się gen. Faury, próbujący ratować, co się da 
w Coëtquidan.  Wobec rozkazu przeniesienia 4. Dywizji w rejon Saintes (uprzed-
nio wydanego w porozumieniu francusko-polskim) i niejasnej sytuacji bieżącej 
polskie dowództwo zdroworozsądkowo przejęło inicjatywę. I chociaż przemiesz-
czenia dywizji w rejon Saintes zostały kategorycznie zakazane przez gen. De-
naina, to gen. Dreszer, zmotywowany rozkazami polskigo Ministerstwa Spraw 
Wojskowych, by iść w rejon Saintes, wziął na siebie całą odpowiedzialność za 
niewykonanie francuskiego rozkazu i nawiązał łączność z gotowymi do ewaku-
acji oddziałami brytyjskimi. 18 czerwca o godz. 3.00 wydał rozkaz przerzutu od-
działów do la Rochelle. Działania te były utrudniane przez niektórych oficerów 
francuskich realizujących dyrektywy i intencje nowych władz zobowiązanych – 
zgodnie z podpisanym zawieszeniem broni – do unieruchomienia utworzonych 
we Francji sił polskich, by uniemożliwić Polakom dalszą walkę z Niemcami za-
równo na terytorium Francji, jak poza nim, a zatem uniemożliwić ewakuację tych 
wojsk z Francji47. 

Ewakuacja pierwszych grup żołnierzy polskich z terytorium Francji drogą 
morską miała miejsce 19 czerwca 1940 r. W porcie la Pallice koło la Rochelle 

44 Ibid., s.11–12. Należy przypomnieć, że w londynie przechowywany jest raport gen. Juliu-
sza Kleeberga, który pozostał we Francji, aby mieć pieczę nad wszystkimi polskimi żołnierzami, 
jacy zamierzali dalej walczyć i zdołali wymknąć się niewoli oraz internowaniu. Generał wskazuje 
tam na ogromną solidarność okazywaną polskim żołnierzom przez Francuzów z małych miast i ze 
wsi. Archiwum IPMS, „Generał Juliusz Kleeberg”, A.IV.37/1.

45 Zob.  „Odpis protokołu i orzeczenia Komisji Wojskowo-Naukowej WIH”, MiD, V/21/53.
46 Ibidem.
47 Zob. J. Smoliński, Wojsko Polskie..., s. 20–21. Zob. również chociażby cytowane już spra-

wozdanie gen. Kazimierza Sosnkowskiego.
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zaokrętowali się nasi żołnierze z 4. Dp oraz ośrodków szkoleniowych z rejonu 
Parthenay i Bressuire (około 5000). Dzięki inicjatywie płk. Iżyckiego lotnicy 
opuścili Francję, zaokrętowawszy się w Rochefort i Port Vendres. W St-Nazaire 
załadowało się na okręty około 600 żołnierzy artylerii plot48. 

Sytuacja żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych we Francji zaczęła się szybko 
poprawiać po 20 czerwca 1940 r., gdy przyniosły skutek działania podjęte – po 
przybyciu na właściwe miejsce 17 czerwca około godz. 12.00 – przez gen. Włady-
sława Sikorskiego, premiera rządu polskiego na wychodźstwie i jednocześnie Na-
czelnego Wodza. Gen. Sikorski udał się do Bordeaux, aby rozmówić się z marsz. 
Pétainem oraz ambasadorem brytyjskim Kennardem w kwestii możliwie najszyb-
szej ewakuacji PSZ z Francji do Wielkiej Brytanii49. Premier gen. Sikorski wysłał 
z rana 18 czerwca depeszę do premiera Churchilla, zapewniając go, że Polska 
będzie nadal walczyła u boku Wielkiej Brytanii przeciwko Niemcom i poprosił 
o udzielenie natychmiastowej pomocy w ewakuacji polskich żołnierzy z teryto-
rium Francji. Tego samego dnia po południu samolotem udał się do Wielkiej Bry-
tanii, gdzie czynił co w jego mocy, by przyspieszyć brytyjsko-polskie działania 
ewakuacyjne. W ten sposób już 19 czerwca rozpoczęła się ewakuacja żołnierzy 
polskich na brytyjskie statki i okręty. 20 czerwca przed wieczorem gen. Sikor-
ski powrócił do Francji, by osobiście czuwać nad przebiegiem ewakuacji, która 
ogromnie przyspieszyła. Zgodnie z ustaleniami francuskimi i brytyjskimi ostatni 
okręt ewakuacyjny odpłynął z żołnierzami PSZ 25 czerwca. Ogółem przetrans-
portowano z Francji 19 451 żołnierzy oraz około 3000 cywilów. Polska w dal-
szym ciągu zachowywała armię i miejsce w koalicji antyhitlerowskiej50. 

W raporcie z ewakuacji oddziałów polskich z rejonu Bretanii gen. dyw. 
Faury wskazał, iż z 25 tys. żołnierzy PSZ stacjonujących w Bretanii i Wandei 
13 tys. dotarło do Wielkiej Brytanii na pokładzie statków i okrętów, które za-
cumowały w Breście, St-Nazaire, Nantes i la Pallice; od 5 tys. do 6 tys. pol-
skich żołnierzy zaokrętowało się w yverdon i St-Jean-de-luz. Wśród mniej 
więcej 6 tys. pozostałych byli zaś, po pierwsze, ci polscy żołnierze, którzy jako 
poborowi francuscy odmówili opuszczenia Francji i starali się powrócić do 
swych  domów, po drugie, strzelcy Brygady Podhalańskiej, którzy po przyby-
ciu z Norwegii i wyokrętowaniu w Bretanii, użyci przez francuskie dowództwo 
operacyjne do stworzenia przedmościa, zostali odcięci niemieckim manew-
rem od portu w Breście. Pisze gen. Faury: „Można pokusić się o stwierdze-

48 Zob. AMAE, „Série: Europe 1930–1940, dossier: Z–Pologne”, No 382, s. 28–34. Zob. 
W. Biegański, Zaczęło się w Coëtquidan..., s. 46; T. Wyrwa, L’ Armée polonaise en France..., s. 85–
86.

49 Zob. J. Łunkiewicz, Ewakuacja Polskich Sił Zbrojnych z Francji..., s. 29.
50 Zob. J. Smoliński, Wojsko Polskie...,  s. 59–62; M. Kukiel, Sprawozdanie Wiceministra... 

(za: J. Smoliński,  Wojsko Polskie..., s. 86); J. Łunkiewicz, Ewakuacja Polskich Sił Zbrojnych 
z Francji..., s. 31, 34 i n.
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nie, że z wyjątkiem szeregowych i oficerów z brygady spod Narwiku uniknęli 
niewoli wszyscy oficerowie oraz szeregowi, którzy wąchali już proch, a także 
wszyscy rekruci z obozów szkoleniowych w Bretanii i Wandei chcący nadal  
walczyć”51.

Wymaga szczególnego uwypuklenia wzruszająca solidarność okazywana 
polskim żołnierzom i formacjom przez licznych Francuzów pochodzących z ma-
łych miast i wsi. Przykładem może być postawa rybaków z la Turballe, którzy za-
ryzykowali życie, by transportować Polaków, czy choćby tych Francuzek i Fran-
cuzów, którzy przynosili żywność i udzielali okazjonalnej pomocy. Nie można też 
zapomnieć o wspaniałej postawie oficerów francuskich z kręgu podwładnych ge-
nerała Faury’ego, wykonujących swe zadania lojalnie i z wielkim poświęceniem.

Oczywiście, w dużej mierze to dzięki gen. dyw. louisowi Faury’emu ocaleli 
od niemieckiej niewoli przebywający w Bretanii nieliniowi żołnierze polscy, któ-
rzy nie chcieli składać broni. W chaosie sytuacji wojennej, pośród masy nierzetel-
nych informacji, rozkazów spóźnionych wobec biegu wydarzeń, pośród gorączki 
umysłów, w sytuacji niechęci wielu władz i społeczności lokalnych do żołnierzy, 
którzy zamierzali toczyć – na tamtejszym terenie – walki bez szansy powodze-
nia, poza tym zostawiony w kluczowych momentach własnej przedsiębiorczości 
przez dowództwa i znajdujący się w sytuacji odpowiedzialności za życie i niewolę 
tysięcy ludzi gen. Faury był spętany, po pierwsze, wspomnianymi już rozkazami 
gen. Altmayera, po drugie, nieadekwatnymi do sytuacji rozkazami swego prze-
łożonego, gen. Denaina, po trzecie, dyspozycjami wielu francuskich dowódców 
i oficerów realizujących wytyczne kapitulanckiego dowództwa naczelnego, po 
czwarte, życzeniowymi dyspozycjami i oczekiwaniami ubezwłasnowolnionego 
gen. Kukiela, po piąte, słusznymi żądaniami polskich dowódców, po szóste, ocze-
kiwaniami żołnierzy (generalnie rzecz biorąc, większość ochotników w jednost-
kach lub oddziałach rekrutujących się z poboru wśród emigracji we Francji opo-
wiadała się za powrotem do domów, a większość żołnierzy polskiego września za 
kontynuacją walki). 

Motywowany najszlachetniejszymi pobudkami działania, patriotyzmem, 
honorem żołnierskim, miłością do Wojska Polskiego i Polski, którą uważał za 
drugą ojczyznę, także uczciwością wobec polskich sojuszników, odpowiedzial-
nością wynikającą z konieczności działania wbrew wyraźnym rozkazom wyda-
nym przez przełożonych, gen. dyw. louis Faury wziął inicjatywę w swoje ręce 
i osiągnął ratowniczy sukces. Dostosowując swe działania do gwałtownie zmie-
niającej się sytuacji, uzyskując spontaniczną pomoc wielu swych Rodaków, po-
śród wielu przeciwności i zagrożeń, w sytuacji wyższej konieczności i z własnej 
inicjatywy objął w końcu kampanii francuskiej roku 1940 dowództwo nad nie-

51 Archives SHAT, „DGF” , 13 yD 622: „Rapport du Général de division Faury sur les événe-
ments qui ont marqué l’évacuation des Forces polonaises de Bretagne et de Vendée entre les 18 et 
24 Juin 1940”, s. 18. 
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liniowymi oddziałami polskimi, wyprowadzając je z matni i stając się następnie  
kozłem ofiarnym wielu rzeczywiście odpowiedzialnych za chaotyczną akcję ewa-
kuacyjną.

REMARKS ON LEADING OuT SOME Of THE POLISH SOLDIERS 
fROM A TRAP IN BRITTANy IN 1940

Having returned to France after a military Mission in Poland conducted in 1939, the French 
general of division louis Faury received in a function in a Polish-French Mission, under the com-
mand of General Victor Denain, of a chief of a military training at the largest training facility of 
the Polish Armed Forces in France, in a Breton Coëtquidan. In accordance with the French-Polish 
military and political agreement, and on demand of the French operational command, the Polish 
troops were to partake in the fighting alongside the French forces. Rescuing the Polish soldiers who 
were stationed at the territories of Brittany during a difficult time when the French resistance was 
breaking under the intrusion of the German forces, General Faury, in a situation of a higher neces-
sity and at his own initiative, accepted a command over the Polish non-linear troops on the 14th of 
June 1940,, leading them out towards the loire and the Atlantic harbours from the 18th of June. The 
French General of the division louis Faury, an honest and undeterred friend of Poland and the Polish 
people, an officer endowed with many virtues, in this way saved from the captivity and persecution 
almost all the Polish soldiers from the area of Brittany under his command, who were still willing 
to fight against the Germans. The fate of the remaining Polish soldiers was sad. Some of the incom-
petent Polish officers, responsible in fact for an inept evacuation of the Polish forces from France in 
1940, pushed all the blame on the General of the division, louis Faury.
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изучение социокультурной истории советского союза предполагает, 
в том числе, исследование такого явления, как сосуществование официаль-
ной и неофициальной сторон общественной жизни. решение этой задачи воз-
можно путем сравнения официального и неофициального юмористических 
дискурсов, в которых, среди прочих, содержались потребительские сюжеты. 
юмористические тексты в ссср использовались и как средство официаль-
ной пропаганды, и как «тайные послания» в повседневном сопротивлении 
советских граждан представителям власти1. в обоих случаях юмористичес-
кие тексты становились актуальной коммуникативной и конструирующей 
идентичности практикой из-за ряда важных социальных функций юмора2. 
Последняя особенность юмора также обусловила то, что юмористический 
дискурс касался практически всех сфер общественной жизни. Потому пол-
ноценный сравнительный дискурс-анализ официального и неофициального 
юмористических дискурсов возможен при рассмотрении определенных сю-
жетов или тематик, отразившихся в обоих источниках. в качестве приме-
ра нами была рассмотрена тематика, связанная с проблемами потребления, 
а именно – потребительского идеала в советском обществе. Это позволит 
также выйти на более широкую проблему истории становления общества 
потребления в советском союзе.

1 J. Scott, Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance, New Haven 1987; 
к. а. Єремєєва, в. о. куліков, Радянський політичний анекдот як форма повсякденного спро-
тиву, «вісник харківського національного університету імені в. н. каразіна» 2011, № 982: 
сер. Історія, вип. 44.

2 A. Rapp, The origin of Wit and Humor, New-york, 1951, p. 12–45, 67; l. Henman Humor 
as a coping mechanism: Lesson from POWs “Humor: International Journal of a Humor Research” 
2001, № 14(1), p. 83–94; р. мартин, Психология юмора, санкт-Петербург 2009, с. 12–24.
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Проблема формирования общества потребления в ссср нашла зна-
чительное отражение в современной историографии, ведь для понимания 
современных тенденций становления общественных отношений, в кото-
рых ключевую роль играет потребление посредством рынка, необходимо 
обращаться к их истокам3. среди основных вопросов, ответы на которые 
пытаются найти исследователи, – как в обществе государственного социа-
лизма, где консюмеризм противоречил идеологическим устоям, все же на-
чало формироваться сознание советского человека-потребителя? можно ли 
рассматривать потребление как расширение границы частного в советском 
обществе? как формировался и изменялся потребительский идеал советско-
го человека?

в этой данной статье мы проведем сравнительный анализ формирова-
ния в официальном и неофициальном юмористическом дискурсах так назы-
ваемого «потребительского идеала», состав которого традиционно опреде-
ляют как триаду квартиры, машины и дачи.

территориальными рамкам и исследования была выбрана советская 
украина, что обусловлено, прежде всего, локализацией источниковой базы. 
в качестве примера официального юмористического дискурса были взяты 
тексты журнала «Перец» (украинский журнал сатиры и юмора), а в качестве 
примера неофициального юмористического дискурса – анекдоты, распро-
странявшиеся на территории советской украины. 

анекдоты, политические и бытовые распространялись в советской ук-
раине на протяжении всего периода ее существования. Журнал «Перец» вы-
пускался с 1941 г. Поэтому, чтобы провести сравнительный анализ текстов 
«Перца» с текстами анекдотов, хронологические рамками статьи ограниче-
ны 1941–1991 гг.

анекдоты и тексты журнала «Перец» с источниковедческой точки зре-
ния различаются по многим параметрам: по мотивам создания, особеннос-
тями функционирования в социокультурной среде, возможности формиро-
вания репрезентативной выборки, атрибуции и т.д. однако сравнительный 
дискурс-анализ осуществим, учитывая, что основное внимание исследова-
ния направлено на юмористические тексты как некие сообщения с закодиро-

3 см. напр.: Л. сигельбаум, Машины для товарищей. Биография советского 
автомобиля, москва 2011; Е. осокина, За фасадом «сталинского изобилия»: распределение 
и рынок в снабжении населения в годы индустриализации, 1927–1941, москва 1997; 
Е. Лях, «Запорожец»: концепт и воплощение идеи создания первого советского массового 
автомобиля, [в:] Конструируя «советское»? Политическое сознание, повседневные 
практики, новые идентичности: материалы научной конференции студентов и аспирантов 
(14–15.04.2011, санкт-Петербург), санкт-Петербург 2011; в. ильин Общество потребления: 
теоретическая модель и российская реальность, «мир россии» 2005, т. 14, № 2.
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ванными смыслами, которые коммуникаторы транслировали определенной 
аудитории4. 

для поставленной задачи необходима систематизация большого ко-
личества информации, содержащейся в исследуемых источниках. анализ 
текстов осуществлялся методом контент-анализа с использованием суБд 
MS Access™. Были созданы две базы данных (Бд): «советские анекдоты» 
(рисунок 1) и «тексты журнала «Перец»» (рисунок 2). При создании Бд был 
использован источнико-ориентированный подход. в Бд «советские анекдо-
ты» были введены все собранные нами на сегодняшний день анекдоты (2175 
текстов) из различных источников: личного происхождения (материалы ус-
тной истории5, личные коллекции анекдотов6 и др.), печатных сборников 
анекдотов7, опубликованных архивных документов8 и др. 

в Бд «тексты журнала «Перец»» вносились тексты из журналов, име-
ющих самостоятельное значение по отношению к карикатурам. Поскольку 
процедура обработки текстов трудоемкая, а самих текстов очень много, было 
решено использовать выборочный метод. из всей совокупности опублико-
ванных в 1941–1991 гг. журналов методом простой случайной выборки было 
отобрано 2% от всей генеральной совокупности. таким образом, количество 
проанализированных текстов составило 537 из более чем 30 тыс.

Поскольку текст является воплощением дискурса, с помощью контент-
анализа реляционных баз данных, содержащих тексты и атрибутивную ин-
формацию о них, мы осуществляем одну из важнейших частей дискурс-ана-
лиза9.

учитывая основную цель исследования, – сравнительный дискурс-ана-
лиз, инфологические модели обеих Бд строились по тождественному при-

4 а. Полонский, Дискурс: социально-когнитивная морфология коммуникации «Glob-
al Media Journal» 2011, т. II, вып. 1, ростов-на-дону, с. 15–16.

5 в 2008 году был начат проект по сбору устных глубоких интервью с бывшими 
гражданами усср относительно функционирования в социокультурной среде усср 
политических анекдотов. Было записано на электронный носитель и расшифровано 38 
интервью респондентов.

6 Личная коллекция анекдотов н. П. Полупан [рукопись]. из личного архива авторов.
7 напр.: и. Захарович (ред.), История СССР в анекдотах, минск 1991; ю. Борев, 

ХХ век в преданиях и анекдотах: в 6 кн., харьков, ростов н/д 1996; и. раскин, Энциклопедия 
хулиганствующего ортодокса, москва 2005; Е. андреевич, Кремль и народ: политические 
анекдоты, Мюнхен 1951; д.  Штурман, с. тиктин, Советский Союз в зеркале политического 
анекдота, Лондон 1985 и др.

8 см. подробнее: Е. а. Еремеева, «Формула счастья»: потребительский идеал 
в  оветских политических анекдотах, [в:] Розпад Радянського Союзу та міжнародні інтер-
претації завершення “холодної війни”: 20 років потому : матеріали міжнародної науково-
практичної конференції (Запоріжжя, 2–4 листопада 2011 р.), Запоріжжя 2011, с. 32.

9 N. Fairclough, Language and Power, london; New york 1989, p. 24–25; в. кулик, Дискурс 
українських медій, київ 2010, с. 21–22.
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нципу. стержневой сущностью Бд стал юмористический текст (анекдот 
и текст из журнала). с ним связаны (тип связи один-ко-многим) характерис-
тические сущности: «персонаж» и «проблематика». в соответствие с этими 
инфологическими моделями были построены даталогические модели дан-
ных, где каждой сущности и ее атрибутам была отведена отдельная таблица. 
в таблицах и полях Бд содержатся тексты и информация о них (персонаж, 
проблематика, их типы и виды, смеховые эффекты, семантические харак-
теристики, коннотации, которые несут те или иные сюжеты и пр.). также 
для Бд «тексты журнала «Перец»» были введены дополнительные поля, где 
содержится информация об авторе текста, его жанре и проч. Затем, при по-
мощи запросов, решались конкретные исследовательские задачи.

сравнительный анализ текстов, в частности, позволил нам найти ответы 
на ряд важных вопросов. например, каким образом взаимодействовали офи-
циальный и неофициальный юмористические дискурсы, насколько были 
различны, в каких случаях они конфликтовали, какой из дискурсов и в какие 
моменты был «донором» определенных тематик, образов, стереотипов, кли-
шированных фраз и др. ниже представлены основные результаты проведен-
ного нами анализа на примере отражения проблем потребительского идеала 
в текстах журнала «Перец» и в советских анекдотах, имевших распростра-
нение на территории украинской ссср.

*          *          *

Прежде всего, нужно ответить на вопрос, насколько «потребительская» 
тематика была актуализирована в изучаемых группах источников, как уро-
вень актуализации менялся во времени и какие факторы влияли на эти из-
менения.

контент-анализ Бд показал, что доля текстов, посвященных потребле-
нию в анекдотах и «Перце» практически одинакова: 11 % и 10 % соответс-
твенно (см. табл. 1). можно предположить, что схожие результаты были 
обусловлены неким реальным уровнем актуализации проблемы потребле-
ния в советском обществе. доли текстов, посвященных потребительской 
тематике, и в анекдотах, и в текстах «Перца» колебались несущественно: 
в пределах 6–15% и 3–18% соответственно. в обоих источниках прослежи-
вается тенденция к увеличению доли текстов про потребление к концу со-
ветского периода. Это указывает на то, что в образах советских граждан все 
больше проявляются черты потребителей. 

важным вопросом являемся вопрос качества потребительских запро-
сов, которые могут варьироваться от запросов минимально необходимого 
для жизни, до вещей статусного порядка, предметов роскоши.
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анализ соотношения в анекдотах и «Перце» тем про потребление не-
обходимого (еды, одежды, товаров широко потребления – т.н. ширпотреба) 
и желательного (потребительского идеала) показал разную направленность 
и мотивацию создания проанализированных текстов. в анекдотах тема про-
довольственной проблемы занимает доминирующее место среди анекдотов 
про потребление (79%), а потребительский идеал10 – второстепенное (20 %) 
(см. табл. 1). то есть в фольклоре советский человек изображен больше вы-
живающим, чем потребляющим. в «Перце» ситуация иная. Потребительско-
му идеалу посвящено 48% текстов из всех, где поднимаются проблемы пот-
ребления, продовольственной проблеме – всего 4%, а дефициту ширпотреба 
– 3%. объяснить такое расхождение официального дискурса с неофициаль-
ным просто: официально советский человек никак не мог быть изображен 
голодающим. но изображен ли он большее потребляющим, чем в анекдо-
тах? для этого необходимо сравнить контексты, в которых встречается пот-
ребительский идеал и его состав. 

Предметы «желательного потребления» начинают встречаться в совет-
ских анекдотах с конца 1920-х гг. однако до конца второй мировой войны 
потребительский идеал упоминается исключительно в двух контекстах: как 
статусное отличие советского руководства и как награда от него же. Предме-
ты роскоши не являются смыслообразующими (на них не построен основ-
ной сюжет). но если и упоминаются, то они органически связаны с высшей 
властью. Предметы потребительского идеала – это удел тех, кто стоит над 
народом, а не «простого советского человека». При этом ситуация просто 
констатируется, но очень редко буквально осуждается. Представители влас-
ти не противопоставляются «простым советским людям» по наличию у пер-
вых предметов желательного потребления и отсутствия таковых у вторых.

до 1950-х гг. предметы потребительского идеала в «Перце» так же изоб-
ражаются как привилегия советского руководства, его статусный аксессуар, 
то, что ставит руководство над народом11. даже несмотря на то, что такие 
сюжеты довольно часто осуждают привилегии власти, само их наличие 
в официальном дискурсе несколько неожиданно. Более того, чаще всего для 
актуализации этой тематики использовали карикатуры, как более действен-
ное и доходчивое средство донесения смыслов и информации.

с 1950-х гг. доля упоминания потребительского идеала в анекдотах 
и в текстах журнала «Перец», посвященным проблеме потребления, резко 

10 в их число входят тексты, в которых упоминаются квартиры, дачи и автомобиля 
семантически относятся к потребительском идеалу. то есть, когда автор дискурса либо 
сетует на отсутствие у населения этих предметов, либо говорит о нем в контексте изменения 
социального статуса и т.п.

11 Чим пахне?,«Перець» 1941, № 3, с. 5.
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увеличивается. контексты потребительского сюжета становятся более раз-
нообразными.

уже знакомый контекст – предметы потребительского идеала как ста-
тусный аксессуар советского руководства – практически пропадает на не-
сколько лет после смерти и. сталина.

можно предположить, что смерть предыдущего лидера государства, 
внутрипартийная борьба, развенчание культа личности привели к снижению 
уровня легитимности власти в сознании советских граждан. у новых руко-
водителей не было того символического капитала, который имел и. сталин 
как, например, «вождь, приведшей народ к победе над фашистами». Посте-
пенная дескарализация советской власти приводит к тому, что монополиза-
ция на владение и распоряжение предметами потребительского идеала не 
представляется более как нечто само собой разумеющееся.

следовательно, необходимы были новые легитимационные ресурсы, 
одними из которых стали программы повышения благосостояния народа, 
в том числе и приближение его к потребительскому идеалу. среди наиболее 
известных программ такого рода – программа развития жилищного строи-
тельства в ссср, начатая в 1957 г., выпуск массовой микролитражки – «За-
порожца» с 1960 г. и др.12 «Потребительские» сюжеты массово воспроиз-
водятся в прессе и различных официальных документах, включая третью 
программу коммунистической партии советского союза (1961 г.), в которой 
говорились: «обеспечить непрерывный прогресс общества, предоставить 
каждому члену общества материальные и культурные блага по его растущим 
потребностям, индивидуальным запросам и вкусам – такова цель коммунис-
тического производства»13.

все эти меры означали пробуждение, а точнее – раздражение в советс-
ком человеке потребителя, т. к. из бараков и коммуналок в отдельные кварти-
ры сразу переселиться удалось не всем, «Запорожец» так и не стал по-насто-
ящему массовым14. однако, появилось еще большее осознание возможности 
получить предметы благосостояния, а главное – ощущение себя достойными 
стать их потребителями. Это стало толчком к резкому увеличению в анекдо-
тах упоминания предметов потребительского идеала в контексте отсутствия 
машины, квартиры, дачи и проч. у простых граждан. 

12 а. ахиезер, и. клямкин, и. Яковенко, История России: конец или новое начало?, 
москва 2005, с. 538.

13 Программа Коммунистической партии Советского Союза, москва 1961, с. 64.
14 Е. Лях, «Запорожец»: концепт и воплощение идеи создания первого советского 

массового автомобиля, [в:] Конструируя «советское»? Политическое сознание, повседневные 
практики, новые идентичности: материалы научной конференции студентов и аспирантов 
(14-15.04.2011, Санкт-Петербург), санкт-Петербург 2011, с. 143.
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уступки со стороны советского руководства в сфере частного (возмож-
ность иметь свою машину, свою жилплощадь, с помощью чего можно не-
много отойти от коллективного и погрузиться в личное15) привело к тому, 
что советский человек ощутил повышение собственного статуса и, как 
следствие, понижение статуса советского руководства. все больше начина-
ет появляться анекдотов, в которых право партийной номенклатуры владеть 
и распоряжаться предметами потребительского идеала ставится под сомне-
ние. Приведем здесь типичный пример:

 – Что это за люди едут с нами? – спрашивает иностранец в переполнен-
ном автобусе.

 – Это хозяева страны!
 – а это кто проехал – он показывает на обогнавшую их «Чайку».
 – а это слуги народа16!
в журнале «Перец» в этот период идет дальнейшее развитие сюжета 

о случаях незаслуженного владения предметами потребительского идеала 
у советского руководства. Правда, как правило, речь идёт о руководителях 
низшего и среднего звена, а не о высшей партийной верхушке. например, 
в 1964 году в рубрике «Перцу отвечают» (где традиционно печатались пись-
ма читателей с благодарностью «Перцу», фельетоны которого помогли ис-
править некоторые общественные проблемы на локальном уровне) был на-
печатан следующий текст: 

По приказу управляющего сокальским райобъединением «сельхозтех-
ники» тов. мялы и. к. ему для разъездов собрали новую легковую машину 
из запчастей, предназначенных близлежащим колхозам и совхозам. об этом 
в № 8 журнала было напечатано письмо работников райобъединения. Замес-
титель председателя Львовской «облсельхозтехники» т. мусиенко сообщил 
редакции, что факт, приведенный в письме, соответствует действительнос-
ти. управляющему райобъединения т. мяле объявлен за это строгий выго-
вор, а главному бухгалтеру за халатное отношение к своим обязанностям 
– выговор17.

в данном случае владение предметами желательного потребления пред-
ставителем власти расценивалось как изымание таковых из общественного 
пользования, отбирание их у коллектива, народа. однако, как и большинство 
подобных сюжетов, такие общественные проблемы изображались как «пе-
регибы на местах», частные случаи.

15 и. Чеховских, Российская дача – субурбанизация или рурализация?, [в:] Невидимые 
грани социальной реальности. К 60-летию Эдуарда Фомина. Сб. статей по материалам 
полевых исследований, санкт-Петербург 2001, вып. 9, с. 74.

16 Личная коллекция анекдотов н. П. Полупан [рукопись]. из личного архива авторов.
17 Перцеві відповідають, «Перець» 1964, № 18, с. 11. [Перевод с украинского наш – авт.].
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в общем, проблема разных возможностей доступа к предметам жела-
тельного потребления, которая раньше несколько маргинально существова-
ла в журнале «Перец», начинает замечаться трансляторами анекдотов. 

официальный юмористический дискурс мог стать одним из раздража-
ющих факторов в изменившихся социально-культурных условиях, который 
подогревал в советских гражданах увеличение потребительских запросов. 
однако наиболее заметным импульсом от официального дискурса к не-
официальному стало развитие сюжета о низком качестве предметов пот-
ребительского идеала. с конца 1950-х гг., наряду с проблемой отсутствия 
предметов потребительского идеала, в анекдотах начали появляться тексты 
о плохом качестве машин, квартир и пр. наличие подобных общественных 
настроений говорит о зарождении и развитии у советских граждан созна-
ния потребителей. Это отображается в желании удовлетворить растущие 
потребности18: «сначала нам нужна просто машина, а потом еще и хорошая 
машина». Это можно проиллюстрировать с помощью анекдота, сюжет кото-
рого характерен для описываемого периода: 

Палата сумасшедшего дома. Больные лежат под кроватями и возятся 
с пружинами. Входят инспектор с врачом: 

– А здесь что происходит?
– Это все бывшие владельцы личных автомобилей19.
Безусловно, среди распространителей анекдотов существовала страти-

фикация: анекдоты, где обыгрывается отсутствие предметов потребитель-
ского идеала, актуальными были больше для тех, кто их не имел; а сюжеты 
о плохих машинах и квартирах ходили в основном среди владельцев автомо-
билей и отдельной жилплощади. однако, как справедливо отмечает иссле-
дователь владимир ильин, ни одно из обществ нельзя полностью охаракте-
ризовать как общество потребителей: «…не все люди, живущие в развитых 
странах, живут в обществе потребления. многие его только рассматривают 
через непробиваемое стекло»20. следовательно, уже сам факт наличия за-
просов, выходящих за рамки борьбы за физическое существование, позво-
ляет говорить, как минимум, о наличии элементов системы ценностей и ус-
тановок потребительского общества в ссср.

в 1970-е годы контексты упоминания предметов потребительского иде-
ала в текстах «Перца» меняются. Появляется осуждения вещизма, характер-
ного для стиля жизни «гнилого» Запада, подчеркиваются успехи советской 
промышленности, производящей товары народного потребления и возмож-

18 в. ильин, Общество потребления: теоретическая модель и российская реальность, 
«мир россии» 2005, т. 14, № 2, с. 7.

19 и. Захарович (ред.), История СССР в анекдотах, минск 1991, с. 234.
20 в. ильин, Общество потребления: теоретическая модель и российская реальность, 

«мир россии» 2005, т. 14, № 2.
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ности получить предметы желательного потребления в награду за прилеж-
ный труд.

скорее всего, редакция журнала таким образом реагировала на зарожде-
ние в обществе излишнего консюмеризма, развитие потребительских запро-
сов до уровня, превышающего возможности государства их удовлетворить.

в анекдотах, напротив, создатели неофициального юмора и после 1960-
х продолжали усердно развивать проблематику потребительского идеала. 
Продолжает увеличиваться разнообразие контекстов и коннотаций упомина-
ния знаменитой потребительской триады и других предметов желательного 
потребления.

например, возрастает количество анекдотов, в которых советский чело-
век показан достойным лучшего, но в то же время пассивным, зависимым 
от воли государства дать ему что-либо. тем не менее, появляются персона-
жи, пробивающие себе самостоятельно дорогу к «идеалу». очень часто эти 
образы идентифицируются как евреи. в дошедших до нас текстах хаимы, 
рабиновичи, сары и пр. успешно ищут обходные (то есть противозаконные) 
пути приобретения предметов благосостояния. например:

с рабиновичем беседуют в оБхсс21:
– у вас есть дача!
– так разве это плохо?
– у вас есть машина!
– так разве это плохо?
– у вашей жены – норковая шуба!
– так разве это плохо?
– но ваша зарплата – всего сто пятьдесят рублей!
– так разве это хорошо22?
стереотипные образы евреев, которые «всегда выкрутятся», не совсем 

«свои», легко ассоциируются с частным, ненормативным. Это демонстри-
рует некое опасение распространителя анекдота – «среднестатистического» 
советского гражданина, перед полузапретной роскошной и частнособствен-
нической жизнью, восприятие ее как маргинальной. Поэтому даже в шут-
ках на эту тему чаще фигурирует не «простой советский человек», а «не-
простой» рабинович, который достигает потребительского идеала путем 
негласных отношений, личных договоренностей.

с еврейской тематикой в анекдотах связан еще один контекст – облада-
ние потребительским идеалом (им опять таки преимущественно обладают 
евреи) сопряжено с желанием чего-то большего, а конкретнее – со стремле-
нием уехать из ссср. Подобные фольклорные тексты иллюстрируют еще 

21 отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности.
22 и. Захарович (ред.), История СССР в анекдотах, минск 1991.
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более возросшие запросы: с расширением своих потребительских рамок 
граждане стремятся расширить и свою индивидуальную свободу, которая 
ассоциируется, прежде всего, с Западом23. например:

инспектор овира24 отговаривает ученого еврея эмигрировать в изра-
иль:

– работа у вас хорошая, квартира хорошая, чего же вам еще не хватает?
– Жена настаивает...
– и вы, мужчина, не можете повлиять на жену?
– родители жены тоже хотят ехать...
– так пусть они и едут, а вы оставайтесь!
– к сожалению, я единственный еврей в семье25.
в «Перце», представлявшем официальный дискурс, подобные действия 

осуждались с навешиванием на них ярлыков спекулянтства, вещизма, «пре-
клонения перед Западом». осуждалось одобрение западного образа жизни, 
который изображался частью сконструированного образа врага в лице аме-
рики, англии, ФрГ и других капиталистических стран. кроме того, в «Пер-
це» подобные проблемы не были облачены в конкретную этническую обо-
лочку (например, еврейскую). спекулянты, воры и перекупщики предметов 
потребительского идеала изображались без использования конкретных мар-
керов. Это экстраполировало проблему на все советское общество и выры-
вало ее из привычного для официального дискурса контекста «перегибов на 
местах». 

иногда авторы даже предлагали противоречащие друг другу парадиг-
мы. Если в 1970-е желание обзавестись собственным жильем интерпретиро-
валось как частнособственнические настроения, то в 1980-е гг. появляются 
тексты, в которых «правильные» советские граждане сами успешно строят 
себе дома, в отличие от безответственного советского руководства, которое 
все время замораживает проекты строительства26.

Еще одним интересным вопросом является вопрос о том, какие из пред-
метов потребительского идеала были самыми желанными и почему. в це-
лом, сравнивая состав потребительского идеала в анекдотах и в «Перце», 
можно отметить, что знаменитая «триада» – квартира, дача и машина – сло-
жилась в обоих дискурсах (см. табл. 2). 

среди всех предметов «желательного потребления» в анекдотах на пер-
вом место стоит личный автомобиль – 45%, отдельная квартира –36%, дача 

23 а. ахиезер, и. клямкин, и. Яковенко, История России: конец или новое начало? мо-
сква 2005, с. 51.

24 отдел виз и регистрации – организация, занимавшаяся оформлением выездных до-
кументов.

25 Советский анекдот. Антология. Ч. 2, москва 1991, с. 67.
26 см., например: м. Петленко, Уся надія на дядька Гната!, «Перець» 1982, № 4, с. 6.
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– 11% и другие предметы потребительского идеала (норковые шубы, личные 
самолеты, иностранные стиральные машины, магнитофоны и проч.) – 8%. 

в «Перце» удельная доля главной потребительской триады заметна 
меньше, чем в советских анекдотах. Если в фольклорных текстах она за-
нимает 92% среди всех предметов желательного потребления, то в «Пер-
це» – всего 54%. другие популярные предметы, которые часто упоминаются  
в журнале – это, прежде всего, домашняя бытовая техника – 27 %. По час-
тоте упоминания в качестве предмета потребительского идеала, именно 
она (по версии официального юмора) была наиболее желанным предметом. 
также в «Перце» можно встретить модную одежду, ковры и т. п. в качес-
тве предметов желательного потребления. Появляются сюжеты, когда со-
ветское руководство награждает отличившихся простых советских граждан 
шифером. с другой стороны, местные руководители, например, обвиняются 
в присвоении хорошей мебели, в то время, как у народа ее нет. словом, пот-
ребительские запросы в официальном юморе выглядят куда более скром-
ными, нежели в неофициальном. например, в журнале «Перец» 1941 года в 
качестве таковых значится дорогая мебель, дорогие ковры и дорогие духи:

директор одного треста, приобретя для служебного кабинета гарнитур 
мебели красного дерева и персидские ковры, надушил комнату дорогими 
благовониями и пригласил знакомых полюбоваться. Первым пришел поэт. 
он сказал: «Пахнет свежестью лесов и полей». вторым пришел путешест-
венник. он сказал: «Пахнет пряными ароматами востока». Последним при-
шел работник наркомата государственного контроля. он сказал: «Пахнет 
разбазариванием государственных средств»27.

в отличие от «Перца», в анекдотах наиболее недоступным, однако очень 
желанным является личный автомобиль. сочетание потенциальной возмож-
ности обладать автомобилем, его определенная недоступность и в то же вре-
мя определение машины как предмета не первой необходимости, обуслови-
ло наибольшее количество анекдотов, посвященных автомобилю. именно 
автомобиль чаще всего представлен как статусный аксессуар, становясь 
главной частью идеала потребления. Поэтому личный автотранспорт чаще 
всего появляется в контексте отсутствия предметов потребительского идеа-
ла (28 % от всех упоминаний, преимущественно с середины 1950-х гг.), как 
статусный аксессуар советского руководства (18 %), в контексте сравнения 
с Западом (16 %), как награда от советского руководства (11 %). Значительно 
реже – всего 5 %, в сюжете анекдота обыгрывается плохое качество авто-
мобиля. таким образом, владение автомобилем представляется в анекдотах 
скорее не как норма, повседневная практика, а как что-то недоступное, иде-
альное. 

27 Чим пахне?, «Перець» 1941, № 3, с. 5. [Перевод с украинского наш – авт.].
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вместе с тем, мы наблюдаем расширение потребительских запросов со 
второй половины 1950-х гг.: человек начинает стремиться к потреблению не 
только необходимого, а также желательного, что также выражалось в жела-
нии владеть личным автотранспортом. даже зависть, которая просачивалась 
в анекдотах к владельцам машин, свидетельствует об ощущении себя до-
стойными быть «на колесах». 

в «Перце» автомобиль в качестве предмета потребительского идеала 
выступает лишь на третьем месте. однако, как и в анекдотах, это – наибо-
лее яркий статусный аксессуар, прежде всего для советского руководства. 
Поэтому в 38 % случаев автомобиль упоминается как атрибут советского ру-
ководства, причем в 8 % случаев оспаривается право властьимущих на поль-
зование автомобилем. в противовес этому негативному контексту, на втором 
месте в официальном дискурсе позитивный – указание на то, что личный 
автотранспорт распространен и среди населения (23 % упоминаний). в то 
же время, в 15 % случаев упоминаний в текстах «Перца», обыгрывается от-
сутствие автомобиля. 

на наш взгляд, это противоречие можно объяснить несколькими причи-
нами. несмотря на воспитательно-агитационную направленность журнала, 
ее реализация носила ряд противоречий: с одной стороны, журнал ненавяз-
чиво репрезентировал образ советского номенклатурщика с личным авто-
транспортом как справедливый и заслуженный. с другой стороны, советс-
кое руководство критиковалось за пользование излишними материальными 
благами, из-за чего простые граждане эти блага недополучают. в воспита-
тельных целях осуждался вещим; а в пропагандистских, конструируя образ 
повышения благосостояния, официальный дискурс пытался создать образ 
ссср как государства всеобщего благосостояния. например, в фельетоне 
«Поправка по сценарию», опубликованном в 1971 г. идет описание благосо-
стояния сельских жителей села Белоусовки:

... снял Белоусовку с высоты птичьего полета: нарядные домики под 
шифером, черепицей, лес телевизионных антенн над крышами, целый авто-
парк собственных машин и мотоциклов и все такое28.

возможно, на авторов «Перца» действовало несколько факторов при вы-
боре стратегии создания тех или иных смыслов. во-первых – это необходи-
мость следовать официальной парадигме и выполнять воспитательно-агита-
ционные функции, во-вторых, авторы «Перца» были подвержены влиянию 
той же социально-культурной среды, что и создатели фольклора и рефлек-
сировали соответствующим образом. Поэтому, например, в текстах «Перца» 
довольно часто можно встретить автомобиль в качестве статусного аксессу-
ара советского руководства, однако эти упоминания делались вскользь и не 

28 в. Бондаренко, Поправки до сценарію, «Перець» 1974, № 1, с. 2. [Перевод с украин-
ского наш – авт.].

екатеРина еРемеева, вЛадимиР кУЛиков



273

были текстообразующими, т. е. основная сюжетная линия касалась других 
проблематик. 

квартира, еще один важнейший элемент потребительского идеала, как 
предмет возможного потребления советскими гражданами начинает фигу-
рировать в анекдотах с середины 1950-х гг. сначала преимущественно в кон-
тексте плохого качества личной жилплощади. вслед за этим распростране-
ние получают еще два контекста – статусный аксессуар советского руководс-
тва (обыгрывание превосходного качества их квартир) и отсутствие личной 
жилплощади у советских граждан.

По сравнению с автомобилем, квартира в анекдотах не выглядит на-
столько желанным предметом потребительского идеала. сюжет о плохом 
качестве жилплощади (22% от всех упоминаний «квартирной» проблемы 
в контексте потребительской тематики) обыгрывается настолько же часто, 
насколько и сюжет о ее отсутствии (21%). По сравнению с автомобильной 
тематикой, анекдотов, где квартира – это статусный аксессуар советского ру-
ководства меньше, 11 % от всех упоминаний в анекдотах. видимо, владение 
отдельной жилплощадью представлялось большей нормой, чем владение 
автомобилем. 

в «Перце», квартирному вопросу уделено больше внимания, чем в анек-
дотах. наиболее распространенным контекстом упоминания квартиры яв-
ляется ее плохое качество (32%), следующим по частоте встречаемости яв-
ляется «квартира как статусный аксессуар советского руководства» (21%), 
а вслед за ним – отсутствие отдельной жилплощади у простого населения. 
т. е., дихотомия «советская власть, имеющая квартиры VS советский народ, 
не имеющий квартиры» в «Перце» была актуализирована даже больше, чем 
в фольклоре. однако, как и в анекдотах, обладание квартирой простым со-
ветским гражданином воспринималось более естественно, чем владение 
личным автотранспортом.

дачный участок, как предмет потребительского идеала, и в анекдотах 
и в «Перце» представлен значительно меньше, чем личные автомобили 
и квартиры.

Этому можно дать следующее объяснение. с одной стороны, приуса-
дебный участок для жителей небольших городов и сел был органичным 
вкраплением в повседневность, способом добыть дополнительное, а иног-
да и основное пропитание. Поэтому он не рассматривался как предмет рос-
коши29. с другой стороны, для многих городских жителей дача не являлась 
предметом первой необходимости. обладание дачей, выполняющей лишь 
рекреационную функцию (а не пропитательную), было признаком наиболь-

29 и. Чеховских, Российская дача – субурбанизация или рурализация?, [в:] Невидимые 
грани социальной реальности. К 60-летию Эдуарда Фомина. Сб. статей по материалам 
полевых исследований, санкт-Петербург 2001, вып. 9, с. 79.
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шего достатка. дача как предмет потребительского идеала, появлялась 
в анекдотах чаще в контекстах сравнения с Западом, награды от советского 
руководства. Практически никогда не обсуждаются плохие дачи и очень ред-
ко – их отсутствие. можно сделать вывод, что дача, как место отдыха, а не 
способ выживания, выглядит настоящим, труднодостижимым и менее необ-
ходимым предметом идеала потребления для советских граждан. 

в журнале «Перец» ситуация выглядит аналогичным образом: дача, как 
загородный дом с участком, несущий рекреативную функцию упоминался 
довольно редко и лишь в контексте незаслуженного владения им предста-
вителями советского руководства. дача в «Перце» – это самый запретный 
плод, который советские граждане с возросшими потребительскими запро-
сами все-таки принимали во внимание.

Подводя итоги, можно сказать следующее. сравнительный дискурс-ана-
лиз официального и неофициального юмора, посвященного потребитель-
ским сюжетам в украинской ссср показал, что потребительская темати-
ка была актуальной для советских граждан. Эта актуализация значительно 
возросла в 1960-е годы и продолжала оставаться на высоком уровне вплоть 
до развала советского союза. как намерения, так и конкретные действия 
власти в области улучшения благосостояния населения раздразнили в со-
ветских гражданах потребительские чувства, что нашло отражение и в офи-
циальном, и в неофициальном юмористическом дискурсе. советские граж-
дане оказались восприимчивыми к возможности расширить свои потреби-
тельские запросы и потому начали включаться в новый социальный диалог, 
в котором советская власть начала терять свою сакральность, а советские 
граждане почувствовали возможность повышения своего социального ста-
туса с помощью атрибутов благосостояния. Под влиянием развившихся кон-
сьюмеристских настроений дихотомия «имеющий власть VS не имеющий 
власти» утрачивала актуальность и ей на смену приходила новая формула 
«имеющие доступ к материальным благам VS не имеющие доступ к мате-
риальным благам». следует отметить, что этот процесс, особенно в офици-
альном дискурсе, происходи нелинейно. конструирования потребительско-
го сознания в «Перце» имело амбивалентный характер: с одной стороны, 
создатели текстов, отвечая на реалии, констатировали неудовлетворенность 
товарами, относившимися к категории «потребительского идеала», с дру-
гой – пытались воспитывать в советском человеке враждебность к вещизму, 
накоплению, чрезмерному потреблению, противопоставляя материальному 
(низменному), духовное (возвышенное). в то же время, даже говоря о пот-
ребительском идеале с негативными коннотациями, официальный дискурс 
опосредовано способствовал формированию этого идеала и системы цен-
ностей и установок потребительского общества в ссср в целом.

екатеРина еРемеева, вЛадимиР кУЛиков



275

рисунок 1 схема базы 
данных «советские 
анекдоты»

рисунок 2 
схема базы данных 
«тексты журнала 
«Перец»»
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таблица 1. Частота встречаемости анекдотов и текстов журнала «Перец» про потреби-
тельский идеал, 1941–1991 гг.

Показатель Советские 
анекдоты

Журнал 
«Перец»

Количество текстов в БД, текстовых единиц 2175 537

Процент от генеральной совокупности, %% н/д 0,15

Количество текстов про потребление, текстовых единиц 217 59

Процент от всех текстов из БД, %% 10 11

Количество текстов про потребительский идеал (текстовых 
единиц) 43 28

Процент от всех текстов из БД, %% 2 5

Процент от всех текстов про потребление, %% 20 48

таблица 2. Частота упоминания предметов потребительского идеала в советских анек-
дотах и в текстах журнала «Перец», 1941–1991 гг.

Предмет Советские анекдоты, 
%%

Тексты журнала «Перец», 
%%

Личный автомобиль 45 16

Квартира 36 20

Дача 11 8

Другое 8 38

THE CONSuMER IDEAL IN THE HuMOROuS DISCOuRSE 
IN THE SOvIET uKRAINE: CONTENT-ANALySIS Of SOvIET 

ANECDOTES AND THE MAGAZINE “PERETZ”

This paper present results of the comparative discourse analysis of the Soviet Anecdotes and 
texts of the Ukrainian satirical magazine “Peretz” (“Pepper”). The analysis focuses on the question 
that how was it possible for the consumer attitude to develop in the Socialist society where consu-
merism contradicted to the basic moral principles. 

So as to answer this question, political jokes collected from various sources (memoirs, dia-
ries, notebooks, personal collections of anecdotes, oral historical materials, published collections of 
Soviet political jokes, etc., more than a total of 2000 folklore texts) were organized into a relational 
database and processed with the methods of content- and discourse analysis. The same database was 
created and analyzed for texts published in the magazine “Peretz”.

The results show that the intention of and practical steps taken to improve the welfare of the 
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population aroused the Soviet citizens’ consumer attitude. Influenced by a consumer disposition, the 
dichotomy of possessing or not possessing power lost its relevance and was replaced by the new 
formula of having access or not to material benefits. The official discourse influenced the formation 
and consolidation of the ideas of Soviet citizens about consumerism to a considerable degree. Even 
if talking about the consumer ideal with negative connotations, the official discourse facilitated 
indirectly the formation of the ideas and the system of values of the consumer society in the USSR.
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RES HISTORICA 36, 2013

Jerzy Topolski już w latach sześćdziesiątych ostrzegał, że „uczestnictwo hi-
storyka w kształtowaniu obrazu nauki historycznej, jest niemożliwe bez stałego 
śledzenia przezeń postępu w badaniach nad historią”. Nie chodziło mu przy tym 
o „negowanie wagi […] refleksji historyków o swoim warsztacie”, ale o zbu-
dowanie świadomości, iż tego typu działalność nie pokrywa się z rozważaniami 
metodologicznymi i należy „traktować je jako wypowiedzi źródłowe, pozwala-
jące poznawać poglądy historyków na procedurę badawczą i naukę historycz-
ną”1. W jego przekonaniu kształtowaniu świadomości metodologicznej badaczy 
nie sprzyjało/nie sprzyja dość powszechne przeświadczenie, wynikające z mocno 
zakorzenionego wśród historyków stanowiska uznającego, iż metodologia historii 
„miałaby stanowić coś w rodzaju uporządkowanego zbioru recept ułatwiających 
rozwiązywanie przypadków”. Podkreślał przy tym, że z punktu widzenia history-
ków praktyków szczególnie ważne i celowe byłyby te rozważania, które „można 
by uważać za bezpośrednio ‘przydatne’ w badaniach”2.

Jeszcze dalej w diagnozowaniu niechęci i wzajemnych uprzedzeń między 
metodologami i historykami szedł Jan Pomorski3, który za jedno z zasadniczych 
zadań Historyka i metodologii uznał „przełamanie istniejących oporów i nieporo-
zumień” między tymi dwoma środowiskami. Dostrzegł bowiem, że metodologii 
„zarzuca się dużo, jeszcze więcej od niej oczekuje, tak naprawdę często niewie-
le o niej wiedząc”. To w tym upatrywał źródła „nieporozumień i nieufności we 

1 J. Topolski, Metodologia historii, Warszawa 1984, s. 7. W artykule przedstawię – co z pew-
nością będzie dużym uproszczeniem – przede wszystkim stosunek metodologów historii i teorety-
ków badań historycznych do pojawiających się w literaturze przedmiotu potrzeb i prób identyfiko-
wania zadań metodologii historii przez historyków; stanowisko ‘praktyków’, jak sądzę, powinno 
być wyartykułowane przez nich samych.

2 J. Topolski, Metodologia..., s. 7.
3 J. Pomorski, Historyk i metodologia, lublin 1991.

Marek Woźniak
(Lublin)
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wzajemnych kontaktach”, obserwując, iż historycy za metodologię uznają pra-
wie wszystko, „co tylko ma posmak jakiejś ogólniejszej refleksji nad warsztatem 
badawczym historyka, jego pracą, dziejami, a nawet społecznym odbiorem wie-
dzy historycznej”. W efekcie zauważył, że stosunek historyków do metodologii 
odzwierciedla się w dwu najbardziej charakterystycznych postawach. Z jednej 
strony, można zatem mówić o, jego zdaniem, fetyszyzowaniu, „traktowaniu me-
todologii jak bożka”, z drugiej zaś o – „całkowitym lekceważeniu jej propozycji 
teoretycznych, programowa ucieczka od wszelkiej metodologii”. W jakieś mierze 
obydwie postawy są konsekwencją – jak pisze Pomorski – „naiwnej wiary w do-
brego pana metodologa, który ma gotowe recepty na wszelkie kłopoty poznawcze 
historyków”4, a jeśli nie ma, to tym gorzej dla niego.

Jest przy tym znamienne, że źródła nieufności/niechęci historyków wobec 
metodologii należy szukać nie tylko w niewiedzy na jej temat, ale także w samym 
warsztacie historyka. Przykładowo Pomorski jako jedną z przyczyn wskazuje 
obecne w nim przekonanie, traktowane często jako standardowa zasada meto-
dologiczna, że w trakcie procesu badawczego należy unikać „wszelkiej refleksji 
ogólniejszej natury, wykraczającej poza obszar krytyki źródła historycznego”5.

Nie można wreszcie nie wspomnieć o tym, że za ten stan odpowiadali/odpo-
wiadają także sami metodologowie, którzy – jak pisze Pomorski – „robią niewie-
le, żeby przełamać barierę wzajemnych uprzedzeń. Czasami wręcz programowo 
piszą sami dla siebie, nie dbając o to, czy ich teorie dotrą w ogóle do profesjonal-
nych historyków”6.

Podsumowując ten fragment, trzeba powiedzieć, iż stosunek historyków do 
metodologii charakteryzowało zatem jej odrzucenie – źródła nieufności history-
ków do metodologów tkwiły w tym przypadku w wierze w tradycyjny model 
badania i wyrastające z niego przekonanie o konieczności odrzucenia wszelkiej 
refleksji ‘ogólniejszej natury’ oraz w narzucaniu pewnej perspektywy teoretycz-
nej razem z określonym bagażem ideologicznym i aksjologicznym – a także fe-
tyszyzowanie. W obu przypadkach przyczynami okazywały się m.in. niewiedza7 
– za metodologię uważało się/uważa się wszystko, co jawi się jako ogólniejsza 
forma refleksji nad warsztatem naukowym historyka, jego pracą czy dziejami – 

4 Ibid., s. 7, 9.
5 Ibid., s. 10; w dalszej części Pomorski sugeruje, że „narodziny metodologii historii jako 

samodzielnej dyscypliny naukowej zbiegły się w czasie z podejmowanymi wówczas w niektórych 
krajach próbami odgórnego indoktrynowania środowiska historyków”; warto jednak dodać, iż o ile 
warto o tym pamiętać, kiedy mówimy o stosunku historyków do metodologii np. w okresie PRl, 
o tyle trudno uznać taką tezę za właściwą dla przełomu XX i XXI w., choć oczywiście, zwłaszcza 
dla starszego pokolenia historyków, nieufność wobec metodologii ciągle może znajdować swoje 
źródło we wcześniejszym okresie ich pracy naukowej.

6 J. Pomorski, Historyk..., s. 11.
7 Choć trzeba pamiętać, iż często już sama nomenklatura (metodologia, filozofia historii, ana-

lityczna filozofia historii, teoria historii, logika historii, metahistoria) nie sprzyjała jej pogłębianiu.

MAREK WOźNIAK



281

oraz postawa samych metodologów – że wspomnę choćby o barierze związanej 
z używanym przez nich językiem, nieprzystającym do tego, z jakim na co dzień 
spotykali się historycy praktycy. Generalnie jednak można powiedzieć, iż celem 
określenia źródeł nieufności/niechęci historyków wobec metodologii – a pewnie 
także odwrotnie – winny być próby wskazania nie tyle określonych postaw wobec 
metodologii, ile raczej konsekwencji ich przyjęcia. To one bowiem determinowa-
ły/determinują obraz nauki historycznej, a on z kolei odzwierciedla stan społecz-
nej świadomości metodologicznej środowiska historyków.

Niezależnie jednak od tego należy sobie zadać pytanie o to, czy obserwacje/
diagnozy stanu wzajemnych relacji poczynione dwie dekady temu straciły swoją 
aktualność. Możliwe odpowiedzi raczej nikogo nie powinny zaskoczyć, bo choć 
da się dostrzec zmianę stosunku do metodologii, wyrażającą się m.in. w dostrze-
żeniu konieczności refleksji teoretycznej nad procesem badawczym i związanymi 
z nim procedurami – wspomnę tu na przykład o publikacji Instytutu Pamięci Hi-
storycznej8 – to trudno dostrzec zmianę w wyrażanych przez historyków oczeki-
waniach wobec metodologii czy identyfikowaniu przedmiotu jej zainteresowań 
i konsekwencji z tego wynikających dla praktyki badawczej historyków.

Trzeba sobie bowiem jasno powiedzieć, iż ciągle najbardziej charaktery-
stycznym jej elementem jest postawa ujawniająca niewielkie raczej zainteresowa-
nie problemami współczesnej metodologii historii, a najpowszechniejszym chyba 
jej wyznacznikiem pozostaje ciągle aktualne przekonanie metodologów o domi-
nującym w środowisku historyków nastawieniu opartym na tzw. milczącym funk-
cjonowaniu paradygmatu w ramach określonej praktyki badawczej, konstytuowa-
nej przez wyznawany ideał nauki. W ich przekonaniu jest on ciągle przyswajany 
drogą treningu/naśladownictwa procedur i wzorów obecnych w ramach założo-
nego modelu właściwego danej praktyce, a nie prób werbalizacji stosowanych 
w jego ramach procedur i rozpoznania obecnych w nim założeń. Ciągle zatem 
konsekwencją takiego „naśladownictwa” zastanych wzorów jest brak potrzeby 
nazwania, usystematyzowania i uzasadnienia owych procedur. W. Wrzosek pisze, 
iż „Adepci historii, nauczeni przez swoich mistrzów i wzorujący się na pracach 
innych historyków, postępują zgodnie z przyjętymi w danej dziedzinie zasadami 
warsztatu, realizują tym samym właściwe danej specjalizacji historycznej reguły 
jej uprawiania”9.

Sama metodologia jest dalej pojmowana jako refleksja o metodzie, a rozwa-
żania nad warsztatem historyka identyfikuje się z namysłem metodologicznym. 
Jak zauważa P. Witek, „metodologię redukuje się do rozważań na temat metody-
ki badania historycznego. Mówiąc wprost, metodologia historii zostaje błędnie 

8 Wokół teczek bezpieki – zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze, red. F. Musiał, Kraków 
2006.

9 W. Wrzosek, O myśleniu historycznym, Bydgoszcz 2009, s. 107; patrz również P. Witek, 
Historyk wobec metodologii, „Pamięć i Sprawiedliwość”, 2 (20, 2012), s. 79–81.
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utożsamiona z naukami pomocniczymi historii”10. W jego przekonaniu skutkuje 
to bezpodstawnym poszukiwaniem w refleksji metodologicznej wzorów rozwią-
zań problemów badawczych, których nienormatywnie pojmowana metodologia 
historii nie próbuje formułować, w efekcie czego „jawi się historykom praktykom 
jako niepotrzebna i zbędna”11.

Obserwacje te potwierdza nie tylko literatura przedmiotu – historiografia – ale 
również wskazywane przez samych historyków sposoby określania/definiowania 
metodologii oraz identyfikowane przez nich jej zadania. Przykładowo, zdaniem 
F. Musiała, „metodologiczne” dyrektywy badawcze muszą uwzględniać fakt, iż 
najważniejszym z zadań stojących przed historykami jest „dyskusja nad znalezie-
niem sposobów pozwalających na poprawną interpretację informacji uzyskanych 
z dokumentów […]”. Wśród tych sposobów – wyrażających implicite sposób ro-
zumienia przedmiotu badań oraz roli metodologii historii – wymienia m.in.:

– „techniki prawidłowego czytania akt”;
– „techniki ustalania faktów”;
– „techniki trafnej interpretacji”;
– „techniki docierania do informacji pozornie niezachowanych”;
– „metody pozyskiwania informacji”12.
Jednocześnie można dostrzec, iż w momencie, kiedy historycy próbują wy-

artykułować swoje oczekiwania wobec metodologów, zazwyczaj spodziewają się 
jasnych i precyzyjnych rozwiązań problemów, z którymi zmagają się w swojej 
codziennej pracy. Zachęcają zatem metodologów m.in. do „rozważenia, w jakim 
stopniu, w sytuacji niekompletności źródeł, badaczowi ‘wolno’ odwołać się do 
wyobraźni i, w oparciu o całościową wiedzę na temat epoki, ‘uzupełnić’ brakujące 
(czy niepewne) elementy obrazu opisywanego zagadnienia. Innymi słowy zachę-
całbym do podzielenia się uwagami na temat tego, w jakim stopniu historyk może 
się świadomie wyobraźnią posługiwać, a także czy można wskazać, gdzie leżą 
granice postępowania, po przekroczeniu których to, co robi, przestaje być histo-
riografią, a zaczyna – problem przecież w Polsce bardzo poważny – publicystyką 
czy wprost wyrażeniem własnych ideowych przekonań (czyli przedstawiania nie 
tego, jak było, lecz tego, jak jego zdaniem być powinno)”13.

Oczekują zatem ciągle recept, których zazwyczaj dostarczyć może jedynie 
metodologia uprawiana na sposób normatywny – wskazująca drogi postępowania 

10 P. Witek, Historyk…, s. 82.
11 Ibid., s. 83.
12 F. Musiał, Zamiast wprowadzenia: archiwalia komunistycznego aparatu represji, [w:] Wo-

kół teczek bezpieki. Zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze, red. F. Musiał, Kraków 2006, 
s. 57–58; por. P. Witek, Historyk…, s. 84–85.

13 To tylko niektóre z zadań werbalizowanych przez historyków stawiane przed metodologa-
mi, które pochodzą z recenzji wydawniczych tekstów teoretycznych.
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badawczego, regulująca granice między nauką a publicystyką, ale także odpowia-
dająca na pytania o to m.in., jakie „procedury powinni stosować naukowcy?”, „ja-
kie cechy odróżniają badania naukowe od badań innego rodzaju?”, „jakie warunki 
muszą być spełnione, aby naukowe wyjaśnienie było poprawne?”14. Tymczasem, 
jak się wydaje, metodologia historii tego typu, patrząc choćby na wspomniane 
wyżej źródła wzajemnej nieufności środowiska historyków wobec jej rozstrzy-
gnięć, straciła rację bytu. Jednocześnie, formułując takie oczekiwania, nie są za-
interesowani tą sferą refleksji metodologicznej, która nie dostarcza gotowych ma-
tryc czy wzorów postępowania z materiałem źródłowym/historycznym. Pomijają 
w ten sposób te zadania, które we współczesnej metodologii (historii) stały się 
jednymi z dominujących w literaturze przedmiotu, takie zatem, jak np. ujawnianie 
przyjętych/ukrytych założeń i poszukiwanie ich genezy czy wskazywanie obec-
nych/stosowanych w praktyce badawczej procedur. Zamiast tego spodziewają się 
od niehistoryków (historyków niepraktyków) gotowych wzorców rozwiązywania 
problemów, z którymi ci zazwyczaj w swojej pracy się nie spotykają. Staje się 
to przyczyną nie tylko nieporozumień – co widać już w momencie formułowa-
nia zadań, które miałaby spełniać metodologia – ale także odrzucania refleksji 
ogólniejszej natury czy też refleksji teoretycznej jako nieprzystającej do praktyki 
badawczej. Wyobrażenie tego, czym jest i czym zajmuje się metodologia, w dużej 
mierze nieodpowiadające zadaniom, które wyznacza metodologom przedmiot ich 
badań, staje się powodem rezygnacji z tego typu refleksji czy choćby studiowania 
aktualnej literatury.

Warto w tym miejscu podkreślić, iż powyższa diagnoza nie jest – choć trudno 
to potwierdzić, kierując się jedynie deklaracjami historyków lub też autowerba-
lizacją sposobów postrzegania zadań metodologii – lub nie musi być reprezenta-
tywna dla całego środowiska. Jego część przynajmniej w stopniu wystarczającym 
dla prowadzenia badań w określonym przez siebie paradygmacie jest świadoma 
rozbieżności przedmiotów badań historii i metodologii. Ich samowiedzę z zakre-
su teorii badań historycznych da się dostrzec w publikacjach – mam tu na myśli 
zazwyczaj wysoką wartość merytoryczną prac – ale jednocześnie trudno odnaleźć 
teksty, w których przyznają się oni nie tylko do określonego sposobu rozumienia 
tego, czym jest i jakie ma do spełnienia zadania metodologia, ale także do przyj-
mowanych przez siebie założeń. Deklarowanie określonych sposobów postrze-
gania funkcji metodologii w poznawaniu czy budowaniu obrazów przeszłości 
ciągle jest rzadkością i sprowadza się zazwyczaj do wskazywania metod pracy 
badawczej, zwłaszcza tych utożsamianych najczęściej z naukami pomocniczymi 
historii.

14 Por. J. losee, Wprowadzenie do filozofii nauki, Warszawa 2001, s. 11.
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HISTORyK ZADAJE PyTANIA „PRZESZłOŚCI”, METODOLOG 
„HISTORyKOWI”

A warto w tym momencie podkreślić, że o ile przedmiotem zainteresowania 
historyków praktyków jest ‘przeszłość’ (lub ‘przeszła rzeczywistość’, jak sami 
wolą określać ten przedmiot), o tyle przedmiotem zainteresowania metodologów 
są sformułowane przez nich ‘obrazy owej przeszłości’ (lub ‘obrazy przeszłej rze-
czywistości’). Różnice w przedmiocie badań okazują się rozstrzygające w mo-
mencie konceptualizacji przedmiotu badania. Próby dotarcia do niezwerbalizowa-
nych (przez historyków) założeń, identyfikowania stosowanych procedur badaw-
czych czy wreszcie – nieco uogólniając zagadnienie – poszukiwanie odpowiedzi 
na pytanie o to, dlaczego w pracach historyków przeszłość wygląda tak, a nie 
inaczej, nie jest tożsame z rozwiązywaniem łamigłówek, których historykom do-
starczają dzieje. Metodologia może (i zazwyczaj tak czyni, kiedy punktem wyj-
ścia prowadzonych na jej gruncie badań jest rzeczywista praktyka badawcza, tzw. 
metodologia stosowana) pokazywać przyjmowane przez konkurencyjne paradyg-
maty/modele/szkoły sposoby ich rozwiązywania, nie może natomiast – a w moim 
przekonaniu nawet nie powinna, zważywszy na odmienne przedmioty badań – 
posuwać się do formułowania dyrektyw badawczych czy oceny skuteczności ich 
stosowania. Efektem pracy metodologa nie może i nie powinno być orzekanie 
o poprawności czy zasadności stosowania określonych procedur czy narzędzi, 
podobnie zresztą jak rozstrzyganie o prawdziwości czy fałszywości budowanych 
przez historyków obrazów przeszłości.

Nie da się jednocześnie nie zauważyć, iż sami metodolodzy również ciągle 
niewiele robią dla przełamania istniejących barier. Nawet jeśli punktem wyjścia 
prowadzonych rozważań jest praktyka badawcza – choć wydaje się, że i w tej 
płaszczyźnie można zrobić więcej – to zazwyczaj punktem odniesienia refleksji 
stają się prace wykraczające poza dominujące w nauce historycznej paradygmaty 
czy obecne na ich gruncie standardowe zasady metodologiczne. Jest oczywiście 
czymś niezmiernie istotnym wskazywanie alternatywnych rozwiązań czy posze-
rzanie horyzontów poznawczych – w sensie nieobecnych lub marginalizowanych 
do tej pory przedmiotów badań – ale nie powinno się to odbywać zamiast, a raczej 
obok bieżącego namysłu nad dominującymi w nauce historycznej modelami/wzo-
rami badań oraz wynikającymi z nich obrazami przeszłości.

Wszystko to sprawia, iż obecny w tytule „horyzont oczekiwań” często – żeby 
nie powiedzieć zazwyczaj – w żaden sposób nie przystaje do „przestrzeni do-
świadczeń” lub, mówiąc wprost, oczekiwania historyków, podobnie zresztą jak 
„odpowiedzi” metodologów, nie przekładają się na budowanie wspólnych progra-
mów badawczych, na których można by formułować płaszczyzny porozumienia. 
Wzajemne relacje charakteryzuje ciągle raczej przekonanie o trudnym współist-
nieniu niż podejmowane przez oba środowiska próby nawet niełatwej współpracy. 
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A trudno nie zauważyć, iż z obu stron – historyków i teoretyków – pojawiają się 
tego typu inicjatywy, przede wszystkim zaś konkretne prace, które próbują przeła-
mać mur wzajemnych uprzedzeń i nieufności. Mam tu na myśli tak książki/teksty 
samych historyków, przede wszystkim Marcina Kuli15, Krzysztofa Pomiana16 czy 
Roberta Traby17, jak i metodologów, że wspomnę tu o ostatnich książkach Ewy 
Domańskiej18 czy Tomasza Pawelca19. Ci pierwsi przełamują niechęć historyków 
do autorefleksji nad (własną) praktyką badawczą, decydując się, z jednej strony, 
na odsłonięcie „tajemnic” warsztatu historyka, z drugiej zaś na budowanie – opar-
tych na własnych bądź już obecnych w literaturze metodologicznej założeniach 
teoriopoznawczych – obrazów przeszłości. K. Pomian, pisząc o relacjach między 
„nauką i historią”, konstatuje: „Pierwsza posiada teorie, druga zaś ich nie ma. 
Zapełnieniu tej pustki teoretycznej służą przede wszystkim ideologie, założenia 
filozoficzne, ewentualnie zapożyczenia z innych dyscyplin”20. I proponuje – jak 
zauważa E. Domańska – model „historii badawczej, która ustala fakty, udowadnia 
je, opisuje i interpretuje, a następnie buduje na tej podstawie teorię”21.

Ci drudzy natomiast nie tylko formułują autorskie programy badawcze, 
w których punktem wyjścia są pewne propozycje o charakterze metodologiczno- 
-teoretycznym, ale i podejmują się prób ich konkretyzacji na materiale empirycz-
nym o charakterze stricte historycznym. Przykładowo E. Domańska, dostrzega-
jąc, iż „do teoretycznych dywagacji historycy podchodzą […] praktycznie, inte-
resując się tymi wątkami, które mogą pomóc w rozważaniach na temat podstaw 
warsztatu badawczego […] czy dociekaniach na temat wywołujących najwięcej 
kontrowersji zagadnień poznania historycznego […]”, buduje projekt tzw. meto-
dologii praktycznej22. Dostrzega przy tym, że „nie do końca jest przecież tak, że 

15 M.in.: Przeszłość: spadek nie do odrzucenia (2001); Zegarek historyka (2001); Nośniki pa-
mięci historycznej (2002); Krótki raport o użytkowaniu historii (2004); Między przeszłością a przy-
szłością: o pamięci, zapominaniu i przewidywaniu (2004); O co chodzi w historii? (2008); Mimo 
wszystko: bliżej Paryża niż Moskwy: książka o Francji, PRL i o nas, historykach (2010); Najpierw 
trzeba się urodzić (2011); Naród, historia i... dużo kłopotów (2011).

16 M.in.: Przeszłość jako przedmiot wiedzy (1992); Zbieracze i osobliwości: Paryż – Wenecja 
XVI–XVIII wiek (1996); Drogi kultury europejskiej: trzy studia (1996); Wenecja w kulturze euro-
pejskiej (2000); W kręgu Giedroycia (2002); Oblicza dwudziestego wieku: szkice historyczno-poli-
tyczne (2002); Filozofowie w świecie polityki. 1, Eseje 1957–1974 (2004); Historia – nauka wobec 
pamięci (2006).

17 M.in.: Kraina Tysiąca Granic (2003); Wschodniopruskość (2007); Przeszłość w teraźniej-
szości (2009).

18 M.in.: Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszłości w nowej humanistyce (2006); 
Historia egzystencjalna. Krytyczne studium narratywizmu i humanistyki zaangażowanej (2012).

19 M.in.: Rewolucja w pamięci historycznej. Porównawcze studia nad praktykami manipulacji 
zbiorową pamięcią Polaków w czasach stalinowskich (współautor D. Malczewska-Pawelec, 2012).

20 K. Pomian, Historia. Nauka wobec pamięci, lublin 2006, s. 95; por. E. Domańska, Historia 
egzystencjalna..., s. 163.

21 E. Domańska, Historia egzystencjalna…, s. 164.
22 Ibid., s. 161 i n.

METODOLOGIA A HISTORIA: HORyZONT OCZEKIWAń, PRZESTRZEń DOŚWIADCZEń



286

historycy nie czytają prac z zakresu teorii historii i nie interesują się tą dziedziną. 
Wielu czyta, ale często się na nie nie powołuje, przyswajając sobie te idee, które 
są im potrzebne do własnych rozważań, a inne odrzucając jako nieistotne, zbyt 
kontrowersyjne czy nierelewantne”23.

Na zakończenie warto wreszcie zwrócić uwagę na zjawisko/zjawiska, które 
w dużej mierze ciągle kładzie/kładę się cieniem na relacjach między historią a me-
todologią i które chyba najłatwiej wyeliminować. Niezależnie bowiem od faktu, 
że oczekiwania historyków i ich praktyczne nastawienie nie zawsze pokrywają 
się z zainteresowaniami metodologów, nietrudno zauważyć – o czym wspominał 
już ponad dwie dekady temu J. Pomorski – że teksty teoretyczno-metodologicz-
ne często są adresowane do samego środowiska metodologów, przez nie czytane 
i oceniane. Potencjalne pytanie o to, „jakiej metodologii nam potrzeba”, podobnie 
zresztą jak możliwe odpowiedzi na nie, pada raczej ze strony metodologów niż 
historyków. Kluczowym zaś jego elementem jest słowo „nam” – nie historykom 
czy praktyce badawczej, ale samym metodologom. Być może zmiana w tym wy-
miarze czy wyjście naprzeciw oczekiwaniom historyków – oczywiście w miarę 
możliwości związanych z przedmiotem badań metodologii historii – mogłyby 
przełamać bariery, które w zasadzie od samego początku towarzyszą wzajemnym 
relacjom historyków i metodologów.

METHODOLOGy AND HISTORy: THE HORIZON Of EXPECTATIONS, 
THE EXPANSE Of EXPERIENCES

In this article I attempt to present an expanse which is drawn between the expectations of the 
historians towards methodology of history and the possibilities of their realization by the metho-
dologists. The most characteristic attitude of the historians towards the methodologist was (and to 
some extent still is) distrust. Its sources were most of all placed in a deeply rooted belief in a tradi-
tional model of research and emerging from it conviction about the need of rejecting every reflexion 
on a “more general nature” and a problem of imposing a certain theoretical perspective together 
with a certain ideological and axiological baggage. Ignorance was a main reason- methodology was/
still is considered as everything which appears as a more general form of reflecting upon a scholarly 
background of a historian, his work or histories. Some role was also played by the attitude of the 
methodologists themselves. It is enough to mention here at least a barrier associated with a language 
used by them, incongruent with the one used on every-day terms by the practicing historians. Ad-
ditionally, regardless of the fact that the expectations of the historians and their practical approach 
do not always go along with the interests of the methodologists, it is not difficult to notice that the 
theoretically-methodological texts are often addressed to the group of methodologists, and read and 
evaluated by them. Perhaps a change in this dimension or meeting the expectations of historians- of 
course within a scope associated with the methodology of history research subject- could perhaps 
break the barriers which have been in existence in the mutual relationships between historians and 
methodologists since practically the very beginning.

23 Ibid., s. 188.
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Jędrzej Kitowicz, opisując współczesne mu społeczeństwo Rzeczypospolitej, 
wyróżnił trzy rodzaje „pobudek” rządzących sprawiedliwością: „podług prawa 
i sumienia […] między osobami z siebie słabymi i żadnego wsparcia od panów 
niemającymi”, dalej – sprawiedliwość „kupną i sprzedajną” oraz sprawiedliwość 
„panów trząsających trybunałami”1. Finansowe nakłady w decydujący sposób 
wpływały na powodzenie spraw rozstrzyganych w ówczesnych sądach. Jedno-
cześnie dostępne świadectwa przekazują skąpe informacje na temat kosztów pro-
cesowych. 

W zachowanych księgach rachunkowych różnych sądów i urzędów pojawia-
ją się informacje o konkretnych opłatach, które pobierano tytułem obsługi kance-
laryjnej interesantów2; czasem czerpiemy je z pojedynczych wzmianek w obrębie 
zapisów. Wysokość opłat kancelaryjno-urzędowych dla sądów i urzędów grodz-
kich normują między innymi konstytucje sejmowe, dla miast niekiedy uchwały 
ich organów samorządowych3, a w obu przypadkach – lokalny obyczaj4. Na pod-
stawie powyższych wskazówek można zrekonstruować wydatki, na które przy-

1 J. Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III, oprac. R. Polak, t. I, Wrocław 2003, 
s. 214.

2 Rejestr dochodów i wydatków kancelarii grodzkiej lubelskiej z lat 1689–1691, oprac. R. Jop, 
Warszawa 2006, s. 111–166.

3 Bartłomiej Groicki w Ustawie płacej u sądów pomieścił tylko ogólne uwagi w kwestii opłat, 
zob. idem, Artykuły prawa magdeburskiego. Postępek sądów około karania na gardle. Ustawa pła-
cej u sądów, wstęp i objaśnienia K. Koranyi, tłum. z j. łac. J. Sawicki, transkrypcja i oprac. red. 
tekstu K. Orłowska, Warszawa 1954, s. 211–222.

4 Odwołuje się do tego na przykład konstytucja z 1613 r., nakazując: „A kędy zwyczaiem 
dawnym salaria mniejsze są, te podwyższane być nie maią” – Volumina Constitutionum, t. III, vol. 1 
(1611–1626), oprac. S. Grodziski, M. Kwiecień, A. Karabowicz, Warszawa 2010, s. 128.

Katarzyna Madejska
(Lublin)

Sprawiedliwość kosztuje: procedury i ich koszty ponoszone 
przez mieszczan stających przed sądami różnych instancji 

(na przykładzie sprawy mieszczanina kazimierskiego  
wawrzyńca królika z 1628 roku)
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najmniej oficjalnie musiała być przygotowana strona udająca się do sądu. Trudno 
natomiast określić rzeczywistą kosztochłonność toczących się spraw oraz wyso-
kość i formy ponoszonych wydatków.

Księgi miejskie Kazimierza Dolnego zawierają wszakże jeden wpis, który 
pomaga oświetlić powyższe zagadnienia. Dotyczy on wszelkich kosztów ponie-
sionych przez jedną ze stron w ciągnącej się przez kilka lat sprawie o znieważe-
nie godności rajców oraz podstarościego. W celu lepszego zrozumienia struktury 
i sensu wyliczenia zawartego we wzmiankowanym wpisie na początek zostanie 
scharakteryzowana sprawa, następnie zaś wydatki.

Historia sporu mieszczanina kazimierskiego Wawrzyńca Królika z rajcami 
i podstarościm zaczyna się najprawdopodobniej w roku 1627. W aktach miejskich 
pod tymże rokiem znajdujemy opis wymierzania gruntów na rzecz Wawrzyńca 
Królika. Zapewne mieszczanin kazimierski wystąpił z prośbą do władz miejskich 
o zwiększenie powierzchni działki, na której stał jego spichlerz. Do wniosku od-
niesiono się pozytywnie i Królik otrzymał plac o długości sześciu sążni i szero-
kości równej budynkowi samego spichlerza. Za nabyte grunta mieszczanin do 
skrzynki miejskiej wpłacił 20 złotych, a kolejne 10 na rzecz „panów rajców”. 

Rzeczony zapis dochował się w postaci ekstraktu oblatowanego pod datą 
5 lipca 1628, sama zaś czynność wymierzenia placu odbyła się 15 grudnia 16275. 
Odrębną notą na ekstrakcie z 4 lipca 1628 r. podstarości kazimierski Marcin Mie-
rzejowski6 potwierdził swą obecność na wizji wymierzania działki Królikowi. 
Deklaracja podstarościego i daty różnych czynności wskazują, że to „przydanie” 
gruntów stało się przyczyną kontrowersji. Późniejsze zapisy, począwszy od roku 
1630, wymieniają kolejnego uczestnika tego sporu, Błażeja Czachurskiego, sąsia-
da Wawrzyńca Królika, nota bene ławnika. Stosując więc klasyfikację Kitowicza, 
moglibyśmy  niniejszą sprawę potraktować jako angażującą podmioty równe so-
bie potencjałem.

Nie zachowały się co prawda sporne akta sądowe miasta z tego okresu, ale 
typowy konflikt, rozpoczęty najpewniej około roku 1627, przerodził się w sięga-
jącą roku 1633 sądową batalię. Jej aktorami stali się – oprócz dwóch zaintereso-
wanych – również rajcy i podstarości, oskarżeni przez Królika o stronniczość7. Ze  
swą pretensją udał się on w listopadzie 1628 r. do sądu królewskiego – asesor-
skiego8.

5 Archiwum Państwowe w lublinie (dalej: APl), Akta miasta Kazimierza Dolnego (dalej: 
AmK), sygn. 7, k. 144.

6 Prawdopodobnie z rodziny posiadaczy wsi Dulcza Mała koło Radomyśla.
7 Zob. np. protestację rajców oraz podstarościego w sądzie grodzkim lubelskim: APl, Księgi 

grodzkie lubelskie, seria RMO, sygn. 57, k. 808v-811.
8 Zarówno informacje w publikowanym regestrze, jak i określenie „sąd zadworny” wskazują 

na sprawę toczącą się w Asesorii, zob. Z. Rymaszewski, Sprawy gdańskie przed sądami zadwornymi 
oraz ingerencja królów w gdański wymiar sprawiedliwości XVI–XVIII w., Wrocław–Warszawa–
Kraków 1985.
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Rajcy i podstarości dołożyli wszelkich starań, aby oczyścić się z zarzutów. 
Wysiłki ich wynagrodził dekret królewski, na mocy którego Wawrzyniec Królik 
miał odbyć karę czterech tygodni więzienia, a następnie przeprosić za niesłusz-
ne oskarżenia zarówno rajców, jak i podstarościego. Jednak samo wypełnienie 
postanowień dekretu nie obyło się bez problemów, kiedy bowiem przed sądem 
miejskim odczytywano ów dekret, Królik wszczął awanturę, na skutek której tra-
fił do więzienia „ratusznego pod dzwonkiem”9. Sąd pragnął, aby oskarżony miał 
czas na przemyślenie gwałtownego postępowania i zaakceptowanie wyroku kró-
la. Kara w wysokości 10 grzywien, którą mu wówczas zasądzono, ostatecznie 
została przez sąd mający „baczenie ojcowskie” i świadomość  „słabości umysłu” 
skazanego odpuszczona.

W 1630 r. Wawrzyniec Królik przeprosił rajców kazimierskich za swe nie-
słuszne oskarżenia. Natomiast rekoncyliacja podstarościego Mierzejewskiego 
nastąpiła trzy lata później, i to po listownym napomnieniu przez samego zaintere-
sowanego10. W międzyczasie zmarł Błażej Czachurski. 

Rajcy wybaczyli zachowanie mieszczaninowi, jednak zastrzegli sobie swo-
bodę dochodzenia na nim szkód i nakładów poniesionych w sprawie od momentu 
pozwania ich przed sąd królewski 18 listopada 1628 r.11. Nie udało się wszakże 
wyjaśnić, czy rekompensatę, o którą się upominali, ostatecznie otrzymali, w za-
chowanej bowiem dokumentacji miejskiej z tego okresu są luki. Niebagatelną 
sumę 982 florenów polskich i 13 groszy, na którą opiewał rachunek wystawiony 
przez rajców Wawrzyńcowi Królikowi, wpisano w akta miejskie 23 lutego 1630 r. 
Uczyniono to w tym samym dniu, w którym odczytywano dekret sądu królew-
skiego. Można zatem przypuszczać, że wysunięte przez urzędników roszczenia 
finansowe sprawiły, iż oskarżony obraził sąd. W późniejszych zapisach Królik 
bronił się przed zwróceniem kosztów procesowych, dekret asesorski bowiem tego 
mu nie nakazywał. Niemniej jednak sąd miejski stanął na stanowisku, że strona 
skazana winna zadośćuczynić stronie poszkodowanej. 

Koszty procesowe poniesione przez rajców od momentu pozwania ich przez 
Wawrzyńca Królika do sądu zadwornego (asesorskiego) do czasu wydania de-
kretu i jego wpisania w księgi miejskie kazimierskie (prawdopodobnie pod ko-
niec 1629 r.) można podzielić na koszty urzędowe oraz pośrednie. Wszystkie one 
zostały skrupulatnie opisane w przedłożonym w sądzie miejskim regestrze. Nie-
stety, poszczególne wpisy sformułowane są dosyć niejasno: nie zawsze oddzie-
lano jedne wydatki od drugich, nawet nie wiadomo do końca, czy są to wydatki 
jednostkowe, czy ponoszone przez całą grupę znieważonych rajców. Prawdopo-
dobnie chodzi tutaj o koszty przynajmniej de nomine wydatkowane przez jedną 
osobę występującą w imieniu pozostałych (Wojciecha Jezierskiego – burmistrza 

  9 APl, AmK, sygn. 8, s. 931.
10 Ibid., s. 1264: 20 grudnia 1633 – nakaz przeproszenia podstarościego.
11 Ibid.,  s. 941: 6 marca 1630.
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miasta), a okazyjnie wspomniane są sumy wyłożone przez innych. Wpis bowiem 
raz jest formułowany w pierwszej osobie liczby pojedynczej, czasem jest bez-
osobowy, bywa że zmienia się w trzecią osobę liczby pojedynczej albo pierwszą 
liczby mnogiej.

Końcową sumę 982 florenów polskich i 13 groszy tworzą wydatki i straty. 
Jeden z poszkodowanych do sumy roszczeniowej wliczył także wartość skra-
dzionych z jego domu dóbr. Rabunku tego dokonano w czasie nieobecności  
strony w związku z toczącym się procesem przeciwko Królikowi. Szkody wyli-
czono precyzyjnie na 446 florenów polskich (złotych polskich) i 1 grosz. W od-
niesieniu do całej sumy stanowi to 46% kwoty odszkodowania12. Warto też za-
uważyć, że po dokonanej kradzieży strona w sporze zatrudniła gońca („cursora”), 
rezygnując przy tym z podróży z wyjątkiem tych wymagających osobistego sta-
wiennictwa.

Znacznie ciekawsza dla badacza jest reszta inkryminowanej sumy. Koszty 
pośrednie – czyli przede wszystkim koszty podróży, utrzymania w czasie wy-
jazdów do Warszawy, lublina i Dębicy (gdzie przebywał podstarości), stanowią 
18% całości. Ta grupa nakładów to między innymi wydatki z 23 listopada 1628 r., 
kiedy jeden z pozwanych – prawdopodobnie Wojciech Jezierski – udał się do pod-
starościego do Dębicy. Stamtąd podróż wiodła do lublina celem złożenia zeznań 

12 Oczywiście przy założeniu, że specyfikacja opiera się na przeliczniku 1 floren polski = 30 
groszy, a wszystko na to wskazuje.

Il. 1. Wykres ilustrujący wszystkie koszty poniesione przez stronę pozywającą w sprawie 
z Wawrzyńcem Królikiem
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w sądzie grodzkim lubelskim. Wydano wówczas „na strawę za dni sześć i koniom 
na Owies Siano” 40 florenów polskich i 8 groszy. Z kolei między 8 a 21 grudnia 
Jezierski razem z jurystą13 przebywał w Warszawie, gdzie wydał na jedzenie i ko-
nie 42 floreny. Regestr przy tej okazji odrębnie wylicza 10 florenów za utrzymanie 
(?) pary koni. W czasie tejże grudniowej wyprawy powodów z domu Jezierskiego 
zginęły pieniądze, srebra i szaty. 

Pod koniec roku 1628, dokładnie 28 grudnia, ponownie udano się do pod-
starościego, aby zechciał przybyć do Kazimierza i pogodził strony sporu – na ten 
cel wydano florenów 2 i 20 groszy. Ale już 7 stycznia 1629 r. do podstarościego 
wysłano po dekret gońca, któremu zapłacono 3 floreny i 15 groszy. 

28 lutego  1629 r. rzeczony goniec pojechał po mandat królewski wystawiony 
przez małą kancelarię, w którym to nakazywano wójtowi kazimierskiemu czynić 
sprawiedliwość, co kosztowało 10 florenów i 9 groszy. Z kolei 25 marca pięć osób 
wybrało się do Warszawy w sprawie drugiego pozwu otrzymanego od Królika, 
wydając na tę podróż 50 florenów i 10 groszy, a także dalsze 20 florenów za furę 
od czterech koni. Podsumowując, wszelkie koszty nieadministracyjne stanowią 
64% całości.

Pozwani rajcy zdecydowali się na zatrudnienie prawników adwokatów po-
chodzących zarówno z lublina, jak i Warszawy.  Określeni w regestrze mianem 
„jurystów” byli stosownie za pracę wynagradzani. Według spisu wydatków Adam 
Cornificius w listopadzie 1628 r. in genere wszystkiego otrzymał 89 florenów 
i 22 grosze. Ponieważ wzmiankowane są też osobno kwoty 8 i 12 florenów, trud-
no stwierdzić, ile mu faktycznie zapłacono. Z kolei prawnikom Rudawskiemu14 
i Popielowi15  wypłacono 35 florenów i 16 groszy,  zaś pomocnikowi16 tego pierw-
szego 2 floreny i 4 grosze.

 Poproszono też o pomoc niejakiego Brocha – nazwanego „generałem” – być 
może chodziło o woźnego sądów królewskich Piotra Brocha lub jego imiennika 
określanego mianem ferentarius vel procurator, ławnika podzameckiego lubel-

13 Mowa o wziętym do sprawy juryście Cornificym – prawdopodobnie chodzi o Adama Cor-
nificiusa, burmistrza lubelskiego w 1623 r., zob. M. Stankowa, Kancelaria miasta Lublina XIV–
XVIII w., Warszawa 1968, zał. 1, s. 83.

14 Prawdopodobnie Jan Rudawski (zm. 1640), mieszczanin, nobilitowany w 1633 r., doktor 
praw Akademii Krakowskiej, pisarz kancelarii królewskiej, 1620 r.; pisarz dekretowy kancelarii 
królewskiej około 1632 r., zob. W. Krawczuk, Pisarze kancelarii koronnych Zygmunta III Wazy, 
„Studia Historyczne”, R. 36, 1993, z. 2, s. 164; idem, Pisarze dekretowi, [w:] Poprzez stulecia. 
Księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Antoniemu Podrazie w 80. rocznicę Jego urodzin, red. 
D. Czerska, Kraków 2000, s. 42; w latach 1619–1633 adwokat Gdańska w sprawach toczących się 
w Asesorii Koronnej, zob. Z. Rymaszewski, op. cit., [s. 180].

15 Prawdopodobnie Maciej Popiel w latach 1620, 1622, 1626, 1627, 1631, 1633, 1637 był 
adwokatem w sprawach prowadzonych przez Gdańsk w Asesorii Koronnej, zob. ibid., loc. cit.

16 Spis wydatków określa go  mianem „wyrostka pana Rudawskiego”; nie został  zidentyfi-
kowany.
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skiego17. Wydaje się jednak, że określenie „generał” wskazuje, że chodzi o pierw-
szego z nich. Broch zainkasował 2 floreny i 18 groszy, choć nie określono dokład-
nie za co. Ogółem na adwokatów i im podobnych rajcy wydali 29% wpisanej do 
ksiąg sumy.

Na koszty urzędowo-kancelaryjne składają się wszelkie opłaty wydatkowane 
w związku z czynnościami prawnymi i kancelaryjnymi. Na potrzeby niniejszej 
analizy podzielono je według rangi i lokalizacji sądu na wydatki w Kazimierzu 
(przed sądami miejskimi), lublinie (w grodzie) i Warszawie (w sądzie asesor-
skim). Jak można się spodziewać, największe nakłady finansowe zostały ponie-
sione w Warszawie – 5% całości, natomiast na lublin i Kazimierz przypadło po 
1%. W całości struktury wydatków i strat koszty ściśle urzędowo-kancelaryjne 
stanowią tylko 7% całości. 

17 Ministerialis terrestris regni generalis honestus Petrus Broch trzykrotnie pozywał przed 
sąd króla Dorotę Kącką, ksienię klasztoru w Zwierzyńcu, cf. Acta historica res gestas Poloniae 
illustrantia ab anno 1507 usque ad annum 1795, vol. XII: Leges, privilegia et statuta civitatis Cra-
coviensis (1507–1795), t. II: 1587–1669, z. 3, ed. S. Krzyżanowski, Cracoviae 1909, p. 1482–1484, 
nr 2053 (zapis z 14 sierpnia 1631 r. Warszawa);  zob. też ferentarius vel procurator: Indeksy Ria-
binina, http://www.lublin.ap.gov.pl/pliki/riabinin/B/index.html [dostęp: 25 listopada 2013], lata 
1610–1621; być może tożsamy z honestus Petrus Broch nativus  Sandomiriensis, synem Stanisława 
Brocha, mieszczanina sandomierskiego, który w 1600 r. procesował się z Andrzejem Kudlą, oby-
watelem sandomierskim, zob. Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu, Akta miasta Sandomierza, 
sygn. 581, k. 13v-14.

Il. 2. Wykres ilustrujący koszty urzędowe i pośrednie poniesione przez rajców kazimierskich 
w sprawie z Wawrzyńcem Królikiem
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Jeżeli przyjrzeć się konkretnym pozycjom w tej ostatniej grupie, można do-
strzec kilka ciekawych zjawisk. Po pierwsze, interesant musiał być przygotowany 
na konieczność materialnego wpływania na decydentów w kwestii przychylniej-
szego traktowania. I tak: rajcy kazimierscy zapłacili 29 florenów i 27 groszy za 
ryby dla kanclerza wielkiego koronnego, księdza Jakuba Zadzika18, i dla refe-
rendarza, księdza Henryka Firleja19, oraz innych, aby przyspieszyć sprawę i aby 
„extra Regestrum doszła”. Ponadto 11 florenów i 6 groszy otrzymał libicki20 za 
jak najszybsze wyznaczenie terminu sprawy, a świeżyński21 3 łaszty wapna na 
sumę 120 florenów. 

Ryby jako dar pojawiają się także i w innych świadectwach. Można zatem 
uznać praktykę ich wręczania za swego rodzaju obyczaj, stosowany wobec osób 
wysoko postawionych. Wręczenie im pieniędzy poczytano by, z jednej strony, za 
uwłaczające, a z drugiej, rajcy kazimierscy zapewne nie dysponowali wystarcza-
jącymi środkami do finansowego przekonania owych urzędników do swoich racji. 

Ciekawa jest też postać Jana libickiego – prokuratora sądów zadwornych, 
pisarza kancelarii królewskiej, który jednocześnie prowadził interesy w samym 
Kazimierzu Dolnym22 – innymi słowy, używając współczesnej terminologii, dzia-
łał w tej sprawie jako lobbysta.

Konkretne już opłaty kancelaryjno-urzędowe obejmowały między innymi 
(wymieniam tylko niektóre): wydatki na rzecz woźnego za pozywanie świadków 
przed sąd23, z reguły należność wynosiła 3 grosze za jeden pozew, podobnie jak 
kwota uiszczana za aresztowanie. Niekiedy czynności wykonywane przez woźne-
go miejskiego określano bardzo ogólnie i lakonicznie mianem „inne relacje”, jak 
choćby te dokonane 18 listopada 1628 r. w sądzie grodzkim lubelskim, na które to 
wydano 2 floreny i 15 groszy. 

Wykazano również wydatki za wpisywanie do akt czynności prawnych sądów 
różnych instancji i wydawanie z nich ekstraktów, np. suscepta dwóch protestacji 

18 Jakub Zadzik, kanclerz wielki koronny (10 lub 28 VII 1628 r. – 29 XI 1635), później biskup 
krakowski, por. Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV–XVIII w. Spisy, oprac. K. Chłapowski, 
S. Ciara, red. A. Gąsiorowski, Kórnik 1992, s. 56.

19 Henryk Firlej, referendarz duchowny (14 III 1625–12 III 1631), później biskup przemy-
ski, por. ibid.,  s. 137.

20 Zapewne chodzi o Jana libickiego (– około 1670), pisarza kancelarii mniejszej 1615–1625, 
większej 1627, sekretarza 1633–1637, zob. W. Krawczuk, Pisarze kancelarii koronnych Zygmunta 
III Wazy, s. 161.

21 Marcin świeżyński, pisarz kancelarii królewskiej 1615–1632, około 1637 prokurator za-
dworny, zob. ibid., s.162; Marcin świerzyński w latach 1616, 1618–1620, 1622–1627, 1630, 1631, 
1634, 1636, 1637 był adwokatem Gdańska w sprawach toczących się w Asesorii Koronnej, zob. 
Z. Rymaszewski, op. cit., [s. 180]. 

22 Zob. APl, AmK, sygn. 8, s. 1334: rok 1632 libicki składa skargę w sądzie miejskim kazi-
mierskim, s. 925 – ogłoszenie dekretu w sprawie między libickim a Kuternogą. 

23 6 grudnia 1628 r. pozwano kilku świadków, za co zapłacono wówczas 18 groszy. Regestr 
wzmiankuje też, że za pojedynczy pozew ustny płacono jeden grosz.
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do akt grodzkich lubelskich (dwa wpisy) i wydanie ekstraktów, co kosztowało 
5 florenów i 4 grosze24. 8 grudnia 1628 r. zapłacono pisarzowi kazimierskiemu 
za wypis procesu z akt i za pieczęć łącznie 1 floren 24 grosze, natomiast w tym 
samym czasie na ekstrakt z kancelarii królewskiej wydano 5 florenów. 

Starszy podpisek i sekretarz kancelarii królewskiej Gostyński25, zastępujący 
Jana Gumowskiego26, za szybkie przygotowanie i wydanie dekretu  zainkasował 
raz 3 floreny i 6 groszy, a później jeszcze 3 floreny.  Inni zaś podpiskowie kance-
larii królewskiej za swą pracę otrzymali 1 floren i 2 grosze. Pisarzowi miejskiemu 
za pojedyncze wpisanie dekretu do ksiąg płacono 15 groszy. 

Odrębnie zaznaczono sumy wydane za wyroki i sesje sądów różnych in-
stancji: za dekret kontumacji płacono trzy grosze, tak samo jak za decyzję sądu 
w sprawie zachowania terminów, ale za dekret, w którym Królik żądał poręczy-
ciela, już 5 groszy, podobnie jak za apelację od sądów miejskich do królewskich. 
Marcinowi świeżyńskiemu za dekret wysłano do Warszawy 12 florenów. Wpi-
sanie zeznań świadków oraz sesja sądu z 7 grudnia 1628 r. kosztowało łącznie 
16 groszy.

Sumując, sprawa Wawrzyńca Królika stanowi rzadki przypadek określenia 
wysokości i struktury wydatków ponoszonych przez strony w trakcie załatwiania 
spraw przed sądami Rzeczypospolitej w pierwszej połowie XVII stulecia. Pomi-
jając odszkodowanie za kradzież, głównym generatorem kosztów były podróże 
oraz wynajem ówczesnych adwokatów – jurystów. Same koszty ściśle urzędowe 
nie były zbyt wysokie i dotkliwe (choć jest to akurat pojęcie subiektywne). 

Z powodu braku badań nad kosztochłonnością procesów sądowych trudno 
jest analizowane tu wydatki umieścić w szerszym kontekście27. Porównać można 
tylko wysokość opłat kancelaryjno-urzędowych. Jednakże akty normujące te za-
gadnienia chociażby dla sądów grodzkich niekoniecznie przekładają się na prak-

24 27 listopada 1628 r.
25 Gostyński najprawdopodobniej był podpiskiem Jana Gumowskiego, pisarza kancelarii kró-

lewskiej (zob. przypis niżej). źródło raz określa Gostyńskiego mianem „starszego podpiska w kan-
celarii”,  a raz „starszego sekretarza Króla”, zapewne jest to jedna i ta sama osoba.

26 Jan Gumowski (1575–1633), pisarz kancelarii królewskiej (1619), pisarz dekretowy (1624–
1632), sekretarz (1626–1633), zob. W. Krawczuk, Pisarze kancelarii koronnych Zygmunta III Wazy, 
s. 164; w latach 1612–1616 adwokat w sprawach Gdańska toczonych w Asesorii Koronnej, zob. 
Z. Rymaszewski, op. cit., [s. 180]. 

27 O opłatach w miastach lubelszczyzny zob. J. Łosowski, Kancelarie miast szlacheckich 
województwa lubelskiego od XV do XVIII wieku, lublin 1997, s. 63–64; K. Madejska, Kancelarie 
małych miast królewskich województwa lubelskiego od XV do końca XVIII wieku, lublin 2009 (nie-
publikowana rozprawa doktorska), s. 298–299, natomiast o specyficznej kategorii opłat sądowych 
por. E. Zielińska, Kraśnika sprawy z katem, [w:] Drogą historii. Studia ofiarowane profesorowi 
Józefowi Szymańskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. P. Dymmel, K. Skupieński, B. Tre-
lińska, lublin 2001, s. 87–100.
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tykę, a nie wszystkie przyjęte rozwiązania są precyzyjne i oczywiste28. Niektóre 
kwoty wymienione w regestrze mogą wydawać się na pozór wysokie – oczywi-
ście pomijam tu kwestię potencjalnego zawyżania poniesionych kosztów proce-
sowych – nie wiemy jednak, czy określenie od „ekstraktu dekretu z kancelarii 
florenów pięć” wskazuje na wydanie takiego samego ekstraktu dla jednej osoby 
czy może dla kilku osób.

Pozornie niewiele znaczący spór mieszczan kazimierskich umożliwia pozy-
skanie nowych danych do dalszych analiz. Z drugiej strony, jest to także świadec-
two stosunkowo swobodnego obracania się mieszczan kazimierskich w prawni-
czej rzeczywistości Rzeczypospolitej początków XVII wieku, którzy – pomijając 
nakłady czasowe, straty finansowe wynikające z podróży oraz niemożności pro-
wadzenia interesów – bez widocznych kompleksów stawali przed warszawski-
mi sądami. Jednak o ile w kontaktach z sądami i urzędami kazimierskimi czy 
lubelskimi, nawet szlacheckimi, radzili sobie sami, o tyle w przypadku Asesorii, 
uchodzącej za najbardziej fachowy z sądów, musieli już zdać się na osoby lepiej 
wykształcone i lepiej zorientowane w stosunkach panujących w danym środowi-
sku urzędniczym. 

Kontakt z grupami zawodowymi, takimi jak personel sądów królewskich czy 
wynajmowani juryści, musiał w dodatni sposób wpłynąć także na posiadaną przez 
powodów wiedzę prawniczą i administracyjną29. Takie przypadki przechodzenia 
z jednego środowiska prawnego do drugiego, kontaktów pomiędzy administra-
cyjnym centrum i peryferiami, są ciekawymi obiektami badawczymi.

28 Pomiędzy postanowieniami konstytucji sejmowych a praktyką konkretnych kancelarii ist-
nieje rozziew. Niejasności w tej kwestii dodatkowo pogłębiają enigmatyczne sformułowania z za-
pisów. Mianowicie w 1691 r. kancelaria grodzka lubelska od sporządzenia ekstraktu pobierała 1 zł 
21 groszy lub 1 zł, ale też 11 zł i 9 groszy, cf. Rejestr dochodów i wydatków kancelarii…, s. 130. 
Nieco więcej o tym pisze J. Łosowski, Kancelaria grodzka chełmska od XV do końca XVIII wieku. 
Studium o urzędzie, dokumentacji, jej formach i roli w życiu społeczeństwa staropolskiego, lublin 
2004, s. 143–145.

29 O roli Asesorii i jej wpływie na ustrój i sądownictwo miejskie zob. M. Woźniakowa, Sąd 
Asesorski Koronny 1537–1795: jego organizacja, funkcjonowanie i rola w dziejach prawa chełmiń-
skiego i magdeburskiego w Polsce, Warszawa 1990.
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Regestr kosztów poniesionych przez rajców kazimierskich w sprawie 
 z Wawrzyńcem Królikiem30

[s. 26] Regestr prawdziwy kostow i wydatkow pięniędzy przez P(anów) Woyciecha Jezierskiego, 
Mathysza Przybyła, Jacuba Gieska i Błazeia Czachurskiego, specificowanych w pozwach, za Dwo-
rem Krola Jego M(oś)ci, przeciwko Wawrzynczowi Krolikowi, ktory im te pozwy położył, die 18 
Novembris, A(n)no Mill(esi)mo Sexcent(esi)mo Vigesimo Octauo31.
Dnia tego et Anno ut Supra, gdy Krolik pozwy położył, Woźnęmu od Werificatiej, ieśli Krolik 
w więzięniu siędzi albo Żona iego, iako udał w pozwach Krola Jego M(oś)ci. Tęmusz Woźnemu czo 
do lublina iezdzieł dla tych i dla inszych relaczij32 ktore uczynił w Grodzie lubelskiem.------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------fl. 2–15
Do tej sprawy zaciągnąłęm Jurystę Pana Cornificego z lublina w Kazimierzu dałęm zaras.----------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------fl. 8
A w lublinie Pąn Mathysz Przybyło dał mu.------------------------------------------------------------fl. 12
We czwartek przed świętą Katarzyną33, gdym z Pany Rajczy iezdzieł do Dębicze, a stamtąd do lu-
blina z Panęm Podstarościem, żeby w Actach Grodzkich lubelskich zeznał, że tę Wisią i Decisią, in 
fundo uczynił, wydałęm na strawę za dni sześć, i koniom na Owies Siano.-----------------------fl.40–8
Feria Secunda post Festum Sanctae Catharinae34 od suscepty35 Protestatiej naszej, i Jego M(oś)ci 
Pana Podstarościego w Grodzie lubelskięm, tam zaras od Extractow i od pieczęci. -------------fl. 5–4
[27] Sabbatho post Festum Sancti Andreae36, od pozwu Krolikowi danego, do słuchania świadkow 
Jego M(oś)ci Pana Podstarościego, isz in fundo uczynił tę wisyą i decisią swoię.----------------fl. 0–3
Od Contumatiej na Kroliku otrzymanej że nie stawał.------------------------------------------------fl. 0–3
Znowu od drugiego pozwu do słuchania tych świadkow.---------------------------------------------fl. 0–3
Od w wiedzięnia trzech świadków do Xiąg.------------------------------------------------------------fl. 0–9
Od zachowania terminow ad alios inducendos testes.-------------------------------------------------fl. 0–3
Feria tertia pridie Sancti Nicolai37 od pozwu ad conseruatum terminum Krolikowi danego.----fl. 0–3
Judicium hoc Terminum że Niebyli wszysczy Ławnicy differt ad tertiam.
Słudze Miesczkięmu czo pozywał tych świadkow feria quarta38.----------------------------------fl. 0–18

30 Do przygotowania niniejszej edycji wykorzystano zasady Instrukcji wydawniczej dla źródeł 
historycznych od XVI do połowy XIX wieku, red. K. lepszy, Wrocław 1953, a także najnowsze roz-
wiązania edytorskie obecne w serii Volumina Constitutionum, oprac. S. Grodziski et alii, Warszawa 
1996; dodatkowo rozszerzone o uwagi filologów, np. J. S. Gruchała, Z doświadczeń edytora poezji 
i prozy staropolskiej, [w:] Teoria i praktyka edycji nowożytnych źródeł w Polsce (XVI–XVIII w.), red. 
A. Perłakowski, Kraków 2011, s. 31–43. Zgodnie z sugestią filologów względem modernizowania 
tekstów zmieniono spójnik y na i, choć nad zasadnością takiego działania w każdym z użytych przy-
padków należy się zastanowić, albowiem do chwili obecnej w gwarze wsi polskich wielokrotnie sły-
chać brzmienie bliższe dźwiękowi j oraz y, a nie i. Badacze zgodni są co do tego, iż ówczesna grafia 
oddawała brzmienie języka polskiego i sposób jego wymowy. Z kolei w końcówkach biernika, np. 
słowie weryficatiey, protestatiey, oraz formach pierwey, tey zdecydowano się na zmianę litery y na 
j. Nazwy własne (antroponimy i toponimy) pozostawiono w brzmieniu oryginalnym. Próby identy-
fikacji poszczególnych osób dokonano w Komentarzu do niniejszego wydania.

31 18 listopada 1628 r.
32 Pierwotnie zapisano relaciey.
33 23 listopada 1628 r.
34 27 listopada 1628 r.
35 Pierwotnie było susceptiy, ale poprawiono.
36 2 grudnia 1628 r.
37 5 grudnia 1628 r.
38 Być może chodzi o środę 6 grudnia 1628 r.
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Feria Quinta in vigilia Conceptionis Beatae Virginis Mariae39 od pozwu na termin s prorogatij przy-
padaiączy Krolikowi.--------------------------------------------------------------------------------------fl. 0–3
Od w wiedzęnia do Xiąg czterech świadkow, i od sessyej------------------------------------------fl. 0–16
Ipso die Conceptionis B(eatae) M(ariae) V(irginis)40 od wyięcia processu Panu Pisarzowi, i od pie-
częci eid(em) gdym do Warsawy za pierwszęmi pozwami z Panęm Cornificiusęm iezdzieł dałęm.----
------------------------------------------------------------------------------------------------------------fl. [1]–24
A die Conceptionis B(eatae) M(ariae) V(irginis) ad Festum Sancti Thomae Apostoli41 strawiłęm z 
końmi i z Jurystą w drodze i w Warsawie iezdzącz za tęmi pozwami od Krolika położonęmi.------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------fl. 42
Podpiskowi Pana Swiezenskiego ratione laboris Contentatiej ----------------------------------------fl. 2
Panu Cornificęmu Juryscie in genere wszytkiego dałęm -----------------------------------------fl. 89–22
Do tej sprawy onego zaciągnąwszy z szobą do Warsawy od pary koni, czom do lublina a ztamtąd do 
Warszawy zaras iezdzieł.----------------------------------------------------------------------------------fl. 10
Panu Swiezynskięmu Juryscie Zadwornemu ratione laboris daliśmy wapna łastow trzy po fl(ore-
nów) 40 i z frochtęm.--------------------------------------------------------------------------------------fl. 120
Pod tę niebytność moie w domu ukradziono mi pieniędzy starych srebra szat za fl(orenów) --------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------446–1
Vigesima Octaua Decembris Anno Mill(esi)mo Sexcent(esi)mo Vigesimo Octauo42 Cursorowi do 
Dębicze do Jego M(oś)ci Pana Podstarościego, żeby ziachał43 do Kazimierza i pogodził nas w tej 
sprawie z Krolikięm.-------------------------------------------------------------------------------------fl. 2–20
[28] Septima Januarij44 1629 Cursorowi do Dębicze po Dekret in contumatiam na Kroliku 
otrzymany.------------------------------------------------------------------------------------------------fl. 3–15
Panu Swiezynskięmu na Dekret posłałęm ---------------------------------------------------------------fl. 12
Vigesima Octaua Februarij45 od Mandatu z małej Cancellariej w Warszawie i Cursorowi, żeby Pąn 
Woyt nie odwłocznie z Krolika sprawiedliwość czynił Pąn Jezierski dał -----------------------fl. 10–9
Feria quarta post D(omi)nicam Quadragesimalem46 od pozwu Krolikowi do Protestatiej lubelskiej, 
i do Dekretu i Mandatu Krola Jego M(oś)ci ------------------------------------------------------------fl. 0–3
Od założęnia Arestu na dobra Krolikowe.--------------------------------------------------------------fl. 0–3
Od drugiego pozwu Krolikowi na tęnże termin żeby z placzu 2 szążniowego ustąpieł fl.-3
Od Decretu gdy Krolik potrzebował po mnie fideiussoriam iako mu mąm prawa dostać. -------fl. 0–5
Tegos dnia Krolik położył pozew post Curiam Sacrae Regiae Magestatis ad reponendum Decretum 
na nięm in contumatiam otrzymanego.
247 Sabbatho48 ante D(omi)nicam Oculi49 od wwiedzięnia dwoch świadkow do Xiąg że Krolik był 
w Warsawie za pierwszęmi pozwami w Sobothę przed Swiętęm Thomaszem50-----------------fl. 0–6 

39 7 grudnia 1628 r.
40 8 grudnia 1628 r.
41 Między 8 a 21 grudnia 1628 r.
42 28 grudnia 1628 r.
43 Tak oryginał.
44 7 grudnia 1629 r.
45 28 lutego 1629 r.
46 7 marca 1629 r.
47 Cyfrę zapisano na marginesie. Zapewne związana jest z kolejnością, w jakiej powinny zna-

leźć się poszczególne zapisy w regeście, poniżej umieszczono 1.
48 Najprawdopodobniej pierwotnie zapisano Feria Secunda, następnie wyrazy zatarto i wpi-

sano Sabbatho.
49 17 marca 1629 r.
50 16 grudnia 1629 r.
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151 Feria Sexta ante D(omi)nicam, <Oculi>52, od wwiedzęnia trzech świadkow Ławnikow do Xiąg 
ze byli na tej Visiej Pana Podstarościego.---------------------------------------------------------------fl. 0–9
Feria Tertia post D(omi)nicam Oculi53 Woźny pozwany od P(anów) Radzięcz do Pana Woyta ust-
nie.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- fl. 0–1
Od Aresztu relatiej Woźnego.----------------------------------------------------------------------------fl. 0–3
W dzięń Zwiastowania54 Panny Mariej55 wyiąchaliśmy56 do Warsawy za drugięm pozwęm, ktory 
nąm Krolik dał, ad reponendum Decretum na nim pierwej in contumatiam otrzymanego, za puł-
czwarty Niedziele strawiliśmy z konmi czteręma y osob pięc.---------------------------------- fl. 50–10
Od czterech koni z osobna ratione fury.------------------------------------------------------------------fl. 20
Za ryby Jego M(oś)ci Xsiędzu Canclerzowi, i Jego M(oś)ci Xsiędzu Referęndarzowi i inszym, żeby 
ta sprawa iako naprędzej extra Regestrum dosła wydałęm----------------------------------------fl. 29–27
[29] Panu Gostynskięmu, starszęmu Podpiskowi w Cancellariej, żeby prętko Dekret zgotował, i wy-
dał contentatiej.--------------------------------------------------------------------------------------------fl. 3–6
Panu Rudawskięmu i Panu Popielowi Juristom do tej sprawy ich zezwawszy daliśmy. ------fl. 35–16
Generałowi Brochowi contentatiej ratione laboris.--------------------------------------------------fl. 2–18
Jego M(oś)ci Panu Gostynskięmu starszęmu Secretarzowi Krola Jego M(oś)ci, ktory był na tęn czas 
na miejsczu Jego M(oś)ci Pana Gumowskiego Pisarza wielkiej Cancellariej żeby Decret z corrigo-
wał, i on nąm kazał prędko wydać.------------------------------------------------------------------------- fl. 3
Od Extractu Decretu z Cancellariej.------------------------------------------------------------------------fl. 5
Podpiskom w Cancellariej contentatiej Ortow dwa----------------------------------------------------fl.1–2
Panu libiczkięmu za praczą, w tej sprawie, żeby iako naiprędzej ten Termin nąm przypadł 
contentatiej.-----------------------------------------------------------------------------------------------fl. 11–6
Wyrostkowi Pana Rudawskiego ratione laboris contentatiej Ortow ctery-------------------------fl. 2–4
Od w wiedzięnia do Xiąg Niniejszych Kazimierskich Decretu Krola Jego M(oś)ci Panu Piszarzowi.-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------fl. 0–15
Od pozwow rożnych de litis expensarum Krolikowi danych.--------------------------------------fl. 0–16
Od Appellatiej od Sządow Miesckich post curiam Sacrae Regiae M(aies)tatis-------------------fl. 0–5

Summa tego – fl. 982–13

51 Cyfrę zapisano na marginesie.
52 16 marca 1629 r.
53 20 marca 1629 r.
54 Pierwsza litera w nadpisana w wyrazie.
55 25 marca 1629 r.
56 Tak oryginał.
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Jednym z głównych narzędzi propagandowych w rękach kierownictwa PZPR 
była prasa. Szczególną rolę odgrywał oficjalny organ KC PZPR – dziennik „Try-
buna ludu”. Zamieszczane na jej łamach artykuły programowe traktowano z re-
guły jako wykładnię stanowiska partii w danej kwestii. Toteż „Trybuna ludu” 
znajdowała się pod czujnym nadzorem Biura Politycznego KC PZPR, a także 
sowieckiej ambasady w Warszawie. W aktach KC KZPR zachował się m.in. pre-
zentowany poniżej dokument – raport ambasadora Pantelejmona Ponomarienki1 
„O poważnych niedostatkach w działalności redaktora naczelnego gazety »Try-
buna ludu« Romana Wefla”. 

W grudniu 1948 r. pierwszym redaktorem „Trybuny ludu” mianowano 
leona Kasmana2 – zasłużonego komunistę, w przeszłości działacza KPP i pra-
cownika Kominternu, w 1945 r. członka Sekretariatu KC PPR. W szczytowym 
okresie polskiego stalinizmu gazeta posłusznie wypełniała swoją rolę na froncie 
propagandowym. Mimo to kilkakrotnie była krytycznie oceniana przez czynniki 
sowieckie. W październiku 1953 r. w KC KPZR sporządzono obszerny „prze-
gląd” zawartości „Trybuny ludu”. Skrytykowano ją za brak „bojowości” i nie-
wystarczające zaangażowanie w wielu sprawach. Stwierdzono, że do kolegium 
redakcyjnego trafiają czasem teksty o ostrym i pryncypialnym charakterze, ale 
redaktor naczelny (Kasman) i jego zastępca (Wiktor Borowski3)  decydują o ich 

1 Pantelejmon Ponomarienko (1902–1984) – sowiecki działacz partyjny i państwowy, 1938–
1947 – I sekretarz KC KP(b) Białorusi, 1948–1953 – sekretarz KC WKP(b)/KPZR, 1955–1957 – 
ambasador ZSRS w Polsce.

2 leon Kasman (1905–1984) – działacz KPP, PPR i PZPR. W okresie międzywojennym se-
kretarz kilku komitetów okręgowych KPP i pracownik Międzynarodowej Szkoły leninowskiej  
w Moskwie. W latach 1941–1943 instruktor Wydziału Kadr Kominternu. Po wojnie m.in. kierownik 
Wydziału Propagandy i Wydziału Organizacyjnego KC PPR. W latach 1948–1954 i 1957–1967 
redaktor naczelny „Trybuny ludu”.  

3 Wiktor Borowski, poprz. Aron Berman (1905–1976) – funkcjonariusz KPP, działacz PPR 

Mirosław Szumiło
(Lublin)

Działalność redakcji „Trybuny Ludu” w 1955 roku 
w świetle raportu ambasadora sowieckiego w warszawie
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opublikowaniu w złagodzonej formie4. W styczniu 1954 r. Kasman został odwoła-
ny ze swojej funkcji i przesunięty na podrzędne stanowisko wiceministra przemy-
słu lekkiego. Ta degradacja nie była jednak bezpośrednio związana z negatywną 
oceną jego pracy, tylko z narzuconym przez Nikitę Chruszczowa kursem anty-
semickim, w wyniku czego odsunięto na boczny tor również kilku kierowników 
wydziałów KC PZPR. 

Miejsce Kasmana zajął młodszy od niego o 11 lat, choć już doświadczo-
ny działacz partyjny Władysław Matwin5. W styczniu 1955 r. awansował on na 
stanowisko sekretarza KC PZPR. 24 lutego 1955 r. Biuro Polityczne KC PZPR 
zatwierdziło kandydaturę Romana Werfla na nowego redaktora naczelnego „Try-
buny ludu”6. Werfel był synem żydowskiego zasymilowanego adwokata ze 
lwowa. W 1923 r. wstąpił do KPZU i wkrótce potem został aresztowany. Po 
zwolnieniu z więzienia za kaucją zbiegł do Austrii, gdzie ukończył prawo na uni-
wersytecie w Wiedniu. Po powrocie do kraju w latach 1928–1931 jako funkcjo-
nariusz partyjny był instruktorem KC KPZU we lwowie, a następnie sekretarzem  
Komitetu Okręgowego KPZU w Stanisławowie. W 1935 r. objął odpowiedzialną 
funkcję kierownika Centralnej Redakcji KPZU. Rok później został wykluczony 
z partii pod zarzutem ukraińskiego nacjonalizmu7. Po agresji sowieckiej 17 wrze-
śnia 1939 r. Werfel był buchalterem we lwowie, a następnie od grudnia 1940 r. 
pracował jako redaktor literatury marksistowsko-leninowskiej w wydawnictwie 
dla mniejszości narodowych. Po agresji Niemiec na ZSRS w 1941 r. trafił do 
Uzbekistanu. W listopadzie 1942 r. zatrudniono go w redakcji „Nowych Widno-
kręgów”8. 

W świetle donosu Julii Brystiger9 Werfel podczas pobytu w Uzbekistanie za-
chowywał się jak panikarz i tchórz, szukając możliwości wyjazdu z ZSRS do Sta-
nów Zjednoczonych. W kominternowskiej charakterystyce Werfla z 22 czerwca 
1943 r. stwierdzono: „Politycznie rozwinięty, ale słabego charakteru, nie posia-
da twardego grzbietu politycznego i wyrobienia partyjnego. Zdolny publicysta”. 

i PZPR. W latach 1945–1951 redaktor naczelny „Życia Warszawy”. Od 1951 do 1967 r. zastępca 
redaktora naczelnego „Trybuny ludu”.

4 Rosyjskie Państwowe Archiwum Historii Najnowszej (RGANI), fond 5, opis 28, dieło 19, 
Obzor gaziety „Trybuna ludu”, 24 X 1953, k. 264–276.

5 Władysław Matwin (1916–2012) – działacz KPP, PPR i PZPR. W latach 1949–1952 prze-
wodniczący Zarządu Głównego Związku Młodzieży Polskiej, 1952–1954 – I sekretarz Komitetu 
Warszawskiego PZPR. Od stycznia 1954 r. do lutego 1955 r. redaktor naczelny „Trybuny ludu”, 
a następnie w latach 1955–1963 sekretarz KC PZPR. 

6 Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), KC PZPR, V/30, Protokół posiedzenia Biura Politycz-
nego KC PZPR, 24 II 1955 r., k. 18. 

7 Przyczyną wykluczenia Werfla z KPZU było wydanie odezwy wychwalającej ukraińskich 
nacjonalistów – morderców ministra spraw wewnętrznych Bronisława Pierackiego. 

8 AAN, akta osobowe Romana Werfla, sygn. 6261.
9 Julia Brystiger (1902–1975) – działaczka KPP, PPR i PZPR, funkcjonariuszka aparatu bez-

pieczeństwa. W latach 1945–1954 dyrektor Departamentu V MBP.  

MIROSłAW SZuMIłO
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1 sierpnia 1944 r. został on zrehabilitowany i przyjęty w szeregi PPR10. Od 1947 r. 
kierował partyjnym wydawnictwem „Książka” (od powstania PZPR „Książka 
i Wiedza”). Od stycznia 1952 r. był redaktorem naczelnym głównego miesięczni-
ka teoretycznego PZPR „Nowe Drogi”.   

W związku z „odwilżą” w Związku Sowieckim i wywołującymi ferment 
w szeregach partyjnych audycjami płk. Józefa światły11 w Radiu Wolna Europa 
kierownictwo PZPR podjęło pierwsze nieśmiałe działania liberalizujące system. 
Po rozwiązaniu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego domagano się po-
ciągnięcia do odpowiedzialności winnych „błędów i wypaczeń”. Na III Plenum 
KC PZPR (21–24 I 1955) Jakub Berman zapowiedział „stosowanie leninowskim 
norm w naszym życiu partyjnym, zasad kolegialności, krytyki i samokrytyki”12.  
Na wspomniane już posiedzenie Biura Politycznego 24 lutego 1955 r. zaproszo-
no członków redakcji „Trybuny ludu”. W wytycznych dotyczących aktualnych 
zadań prasy partyjnej stwierdzono m.in.: „śmiało i krytycznie omawiając nasze 
niedociągnięcia na wszystkich odcinkach życia politycznego, gospodarczego  
i kulturalnego, należy przestrzegać w krytyce leninowskich zasad pryncypialności 
jako niezbędnego warunku prawidłowej walki o linię partii”13. Powyższe zale-
cenia były niezwykle trudne w realizacji. Prasa miała bowiem wspierać proces 
reform poprzez krytykę błędów i niedociągnięć, ale nie mogła przy tym podważać 
pryncypiów ustrojowych i naruszać interesów partii. Próbowano pogodzić ten-
dencje dogmatyczne z „demokratyzacją” systemu władzy14.

Biuro Polityczne do obowiązków prasy partyjnej zaliczyło przede wszystkim 
popularyzowanie uchwał partii i „kolektywne omawianie artykułów”15. 15 marca 
1955 r., na kolejnym posiedzeniu Biura, dyskutowano ponownie nad „zabezpie-
czeniem kierownictwa partyjnego w dziedzinie prasy i wydawnictw”16. Kierow-
nictwo PZPR czujnie śledziło wszelkie przejawy krytyki prasowej i pilnowało, 
aby utrzymać je w określonych ramach. W szczególności ściśle kontrolowano 
sposób przedstawiania uchwał partyjnych. Roman Werfel wspominał potem, iż 
zgodnie z zaleceniami Biura Politycznego trzymał się zasad kolektywnego kie-

10 Rosyjskie Państwowe Archiwum Historii Społeczno-Politycznej  (RGASPI), fond 495, opis 
252, dieło 6, akta personalne Romana Werfla. 

11 Józef światło, poprz. Izaak Fleischfarb (1915–1994) – działacz KZMP, funkcjonariusz apa-
ratu bezpieczeństwa. W latach 1950–1953 zastępca dyrektora X Departamentu MBP. 5 XII 1953 r. 
zbiegł do Berlina Zachodniego i został przejęty przez amerykańskie służby specjalne. Od 28 IX 
1954 r. występował w audycjach Radia Wolna Europa w cyklu „Za kulisami bezpieki i partii”.  

12 A. Sobór-Swiderska, Jakub Berman. Biografia komunisty, Warszawa 2009, s. 424.
13 AAN, KC PZPR, V/30, Protokół posiedzenia Biura Politycznego KC PZPR, 24 II 1955 r., 

k. 18–23. 
14 T. Mielczarek, Od „Nowej Kultury” do „Polityki”. Tygodniki społeczno-kulturalne i spo-

łeczno-polityczne PRL, Kielce 2003, s. 39.
15 AAN, KC PZPR, V/30, Protokół posiedzenia Biura Politycznego KC PZPR, 24 II 1955 r., 

k. 18–23.
16 Ibid., Protokół posiedzenia Biura Politycznego KC PZPR, 15 III 1955 r., k. 35.
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rownictwa: „Raz na tydzień zwoływaliśmy zebranie redakcyjne, podczas którego 
ocenialiśmy gazetę za poprzedni tydzień i zatwierdzaliśmy plan na najbliższy ty-
dzień. Każdy miał swoje zadanie. Dyskusja była swobodna, ale ja zachowywałem 
ostatnie słowo dla siebie”. Jednocześnie czuł się skrępowany przez kierownictwo 
partii. Jakub Berman kazał przysyłać sobie artykuły do weryfikacji i często dzwo-
nił przez specjalną linię telefoniczną (tzw. we-cze)17.    

Pomimo nadzoru ze strony kierownictwa partii redakcja „Trybuny ludu” nie 
ustrzegła się jednak przed wieloma niedociągnięciami oraz pojedynczymi przy-
padkami odstępstw ideologicznych od   linii partii. W dużo większym stopniu 
dopuszczały się tego inne tytuły. Momentem przełomowym, zmuszającym Biu-
ro Polityczne KC PZPR do interwencji, okazało się opublikowanie 21 sierpnia 
1955 r. Poematu dla dorosłych Adama Ważyka na łamach tygodnika „Nowa Kul-
tura”18. Wokół Poematu... rozpętała się prawdziwa burza. 22 września 1955 r., na 
naradzie aktywu partyjnego literatów, Edward Ochab i Jakub Berman ocenili go 
jako „utwór antypartyjny, szkodliwy i zniekształcający obraz naszej rzeczywi-
stości, obrażający najgłębsze uczucia polskiej klasy robotniczej i całego narodu 
budującego w trudzie zręby socjalizmu”. Redaktor naczelny „Nowej Kultury” Pa-
weł Hoffman19 został ukarany zdjęciem z zajmowanego stanowiska20. 

Pierwszą opublikowaną reakcją na utwór Ważyka był tekst Bohdana Czesz-
ki21 Deliberacje nad „Poematem dla dorosłych”, który ukazał się w „Trybunie 
ludu” 4 września 1955 r. Chociaż Czeszko wyrażał swoje rozczarowanie zbyt 
smutnym i fatalistycznym tonem Poematu..., zarzucając Ważykowi „cechy histe-
rii demaskatorskiej”, to jednak jego krytyka była utrzymana w dość umiarkowa-
nej formie, dalekiej od późniejszego ostrego potępienia ze strony kierownictwa 
PZPR22. 12 października na łamach gazety zamieszczono felieton Jerzego Rawi-
cza23 Prawdy i nieprawdy na temat życia codziennego w Nowej Hucie. W za-
mierzeniu autora miała to być obrona Nowej Huty przed niesłusznymi zarzutami 
zawartymi w utworze Ważyka oraz w pogłoskach krążących w społeczeństwie. 
Rawicz przedstawił generalnie pozytywny obraz funkcjonowania zbudowane-
go od podstaw nowoczesnego miasta. Jednocześnie, wychodząc z założenia, że 

17 E. Ciborska, Dziennikarze z władzą (nie zawsze) w parze, Warszawa 1998, s. 63.
18 A. Ważyk, Poemat dla dorosłych, „Nowa Kultura” 1955, nr 34.
19 Paweł Hoffman (1903–1978) – dziennikarz, działacz komunistyczny. W latach 1950–1954 

kierownik Wydziału Kultury KC PZPR, od września 1954 r. do listopada 1955 r. redaktor naczelny 
„Nowej Kultury”. 

20 T. Mielczarek, op. cit., s. 122; A. Sobór-Swiderska, op. cit., s. 432.
21 Bohdan Czeszko (1923–1988) – pisarz i publicysta, działacz PPR i PZPR. W latach 1954–

1963 redaktor „Przeglądu Kulturalnego”. 
22 Zob. B. Czeszko, Deliberacje nad „Poematem dla dorosłych”, „Trybuna ludu”, 4 IX 1955, 

s. 4.
23 Jerzy Rawicz, poprz. Rabinowicz (1914–1980) – dziennikarz, działacz PPS i PZPR. W la-

tach 1948–1957 publicysta „Trybuny ludu”.
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„upiększanie rzeczywistości jest krzywdą”, nie pominął również zjawisk  nega-
tywnych. Pisał o przypadkach zabójstw, chuligaństwa i kradzieży, podkreślając, 
iż jest ich mniej niż w innych miastach. Wspomniał przy tym o kilkuset byłych 
kryminalistach, których skierowano do pracy w Nowej Hucie po odbyciu kary 
więzienia. Ponadto odnotował  „pewną ilość notorycznych awanturników i za-
wodowych prostytutek”. W zakończeniu stwierdził: „Nowe miasto musi jeszcze 
wiele złego wyplenić, by uzasadnić dumne miano: miasto socjalistyczne”24.          

Artykuły Czeszki i Rawicza nie mogły ujść uwadze Bermana i innych decy-
dentów (w tym także ambasadora Ponomarienki, o czym niżej). Prawdopodobnie 
stały się pretekstem do wezwania członków redakcji „Trybuny ludu” na posie-
dzenie Biura Politycznego KC PZPR 17 listopada 1955 r. Jak zapisano w lakonicz-
nym protokole z posiedzenia, w dyskusji podkreślono nadużywanie w dzienniku 
krytyki, która „często nie jest prowadzona z pozycji partii”. Kierownictwo gazety 
wezwano do „walki ideologicznej” z wahaniami ujawnionymi wśród dziennika-
rzy25. Biuro Polityczne przyjęło wówczas uchwałę „Węzłowe problemy »Trybuny 
ludu«”, w której skoncentrowano się na „niedostatkach pracy pisma i zadaniach 
w kierunku ich usunięcia”. 

W uchwale zarzucano redakcji, że „nie potrafiła należycie wydobyć konkret-
nych przykładów stosowania leninowskich zasad życia partyjnego” i w niedosta-
tecznym stopniu nagłaśniała reformatorskie posunięcia władz, np. rozszerzenie 
kompetencji rad narodowych i „umocnienie” spółdzielni produkcyjnych na wsi. 
Ponadto zaniedbywała „oświetlanie życia narodów ZSRR i krajów demokracji 
ludowej”. Przypomniano, iż głównym zadaniem gazety jest reprezentowanie i po-
pularyzowanie polityki  KC PZPR oraz „wychowywanie czytelników w duchu 
tej polityki”, a także kształtowanie opinii publicznej. Podkreślono konieczność 
zachowania w pracy redakcji „bolszewickiej pryncypialności” i wystrzegania się 
pogoni za łatwą sensacją. Z jednej strony, zachęcano do stanowczej krytyki „tych 
wszystkich, którzy naruszają politykę partii”, a z drugiej, zaznaczono, iż krytyka 
aparatu partyjnego musi być „w zasadzie życzliwa i przyjazna w tonie”. Uchwała 
wskazywała także na zaniedbania w dziedzinie ideologicznej, w której należało 
stanowczo i „bojowo” przeciwstawiać się wszelkim próbom rewizji podstawo-
wych założeń marksizmu-leninizmu. Wśród zadań kierownictwa redakcji zwró-
cono  szczególną uwagę na „prowadzenie walki z wszelkimi niesłusznymi po-
glądami wewnątrz zespołu, z wszelkim liberalizmem w stosunku do fałszywych 
poglądów”26.        

24 J. Rawicz, Prawdy i nieprawdy, „Trybuna ludu”, 12 X 1955, s. 5.
25 AAN, KC PZPR, V/30, Protokół posiedzenia Biura Politycznego KC PZPR, 17 XI 1955 r., 

k. 101.
26 AAN, KC PZPR, V/31, Uchwała Biura Politycznego KC PZPR: Węzłowe problemy „Try-

buny ludu”, 17 XI 1955 r., k. 245–255.
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Ambasada sowiecka w Warszawie regularnie przekazywała informacje o nie-
pokojących tendencjach w polskiej kulturze i prasie. W połowie grudnia 1955 r. 
Wydział KC KPZR ds. Kontaktów z Zagranicznymi Partiami Komunistycznymi 
przesłał na ręce sekretarza KC Piotra Pospiełowa27 notatkę informacyjną dotyczą-
cą niektórych kwestii walki ideologicznej w PRl. W dokumencie tym przeanali-
zowano treści publikowane na łamach polskich gazet i czasopism28. Wkrótce po-
tem kierownik wspomnianego powyżej Wydziału KC Borys Ponomariew29 otrzy-
mał publikowany poniżej raport ambasadora Ponomarienki. W przeciwieństwie 
do długiej, ale ogólnikowej uchwały Biura Politycznego KC PZPR z 17 listopada 
1955 r. przedstawiono w nim zarzuty odnoszące się do konkretnych artykułów.   

Punktem wyjścia krytyki redakcji „Trybuny ludu” były wspomniane już 
rozważania Czeszki na temat poematu Ważyka. Ponomarienko zaatakował także 
przywołany powyżej artykuł Rawicza, rzekomo opisujący Nową Hutę jako „naj-
gorsze miasto burżuazyjne”. Ponadto dostrzegł wiele „jawnie błędnych wypo-
wiedzi” w kwestiach dotyczących interpretacji teorii marksizmu-leninizmu oraz 
rozwoju „socjalistycznej” kultury i sztuki. Pod ostrzałem znaleźli się m.in. znani 
partyjni publicyści: Karol Martel30 i Roman Zimand31. Zwrócono uwagę na publi-
kowanie treści niezgodnych ze stanowiskiem wyrażanym przez czynniki partyj-
ne. Dotyczyło to w szczególności oprawy plastycznej V światowego Festiwalu 
Młodzieży i Studentów, który odbył się w Warszawie w dniach 31 lipca–15 sierp-
nia 1955 r. Pomimo to iż „formalistyczna” oprawa festiwalu została negatywnie 
oceniona przez Wydział Propagandy i Agitacji KC PZPR, na łamach partyjnego 
dziennika ukazał się artykuł wychwalający „przepojoną optymizmem plastykę fe-
stiwalową”32.  

Dużą część publikowanego dokumentu poświęcono na omówienie drobnych 
fragmentów z publikacji „Trybuny ludu”, niezwiązanych bezpośrednio z polity-
ką, aczkolwiek interpretowanych jako obraźliwe lub nietaktowne wobec Związ-
ku Sowieckiego i „ludzi sowieckich”. Ambasador Ponomarienko oburzył się na 
sensacyjne fragmenty relacji z podróży sowieckich przywódców: Nikity Chrusz-

27 Piotr Pospiełow (1898–1979) – sowiecki działacz partyjny. W latach 1953–1960 sekretarz 
KC KPZR. 

28 A. Oriechow, Polska w 1956 roku widziana z Kremla i Placu Starego, [w:] Polski paździer-
nik 1956 w polityce światowej, red. J. Rowiński, Warszawa 2006, s. 42.

29 Borys Ponomariew (1905–1995) – sowiecki działacz partyjny. Od 1955 r. kierownik Wy-
działu KC KPZR ds. Kontaktów z Zagranicznymi Partiami Komunistycznymi. 

30 Karol Martel (ur. 1916) – dziennikarz i pracownik naukowy, działacz komunistyczny. 
W latach 1949–1950 zastępca kierownika Wydziału Propagandy Masowej KC PZPR, 1950–1967 
– kolejno pracownik Instytutu Kształcenia Kadr Naukowych (IKKN), Instytutu Nauk Społecznych 
(INS) i Wyższej Szkoły Nauk Społecznych (WSNS) przy KC PZPR. 

31 Roman Zimand (1926–1992) – publicysta i historyk literatury, członek PPR i PZPR. W la-
tach 1954–1958 pracował w redakcji „Trybuny ludu”, a jednocześnie w latach 1956–1957 był 
redaktorem tygodnika „Po Prostu”. 

32 Zob. Sz. Bojko, Piękna sztuka na warszawskiej ulicy, „Trybuna ludu”, 28 VIII 1955, s. 4.
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czowa i Nikołaja Bułganina, do Indii w listopadzie 1955 r. Z pozoru niewinne 
wzmianki o pogłoskach dotyczących rozszarpania dwóch członków sowieckiej 
delegacji przez tygrysy oraz o kapeluszu Bułganina, zerwanym przez wiatr i wy-
łowionym z górskiego potoku33, uznał najwidoczniej za obrazę autorytetu władzy 
sowieckiej.   Kuriozalne pretensje wyrażał w stosunku do cyklu krótkich artyku-
łów i notek prasowych na temat zabójstwa funkcjonariusza MO przez niejakiego 
Jerzego Paramonowa, które miało miejsce 22 września 1955 r. w Warszawie34. 
Gazecie zarzucał niepoinformowanie czytelników o narodowości Paramonowa, 
co miało spowodować plotki, iż zabójca jest Rosjaninem. Poważnym afrontem 
okazał się również list do redakcji, którego autorzy nie zgadzali się z wypowie-
dzią prezesa Centralnego Urzędu Kinematografii PRl leonarda Borkowicza35 dla 
sowieckiej „literaturnoj Gaziety”36.   

W zakończeniu swojej notatki Ponomarienko podkreślił, że kierownictwo 
PZPR dwukrotnie omawiało sytuację w redakcji „Trybuny ludu” i podjęło sto-
sowną uchwałę, ale zmiany w pożądanym kierunku jeszcze nie nastąpiły. Główną 
winą za zaistniały stan rzeczy   obarczył redaktora naczelnego Romana Werfla. 
Ten fakt nasuwa przypuszczenie, iż prezentowany dokument mógł być elementem 
inspirowanej z Moskwy akcji „oczyszczania” tzw. frontu ideologicznego z dzia-
łaczy pochodzenia żydowskiego. Nie wiemy niestety, czy w związku z raportem 
Ponomarienki z KC KZPR napłynęły jakieś dyrektywy lub sugestie dla „polskich 
towarzyszy”. Werfel utracił swoje stanowisko kilka miesięcy później, w zmie-
nionej sytuacji politycznej. Po XX Zjeździe KPZR (14–25 II 1956) na łamach 
„Trybuny ludu” i innych czasopism ukazywały się bowiem teksty wykraczające 
poza granice wytyczanej odgórnie „odwilży”. 10 kwietnia 1956 r. Sekretariat KC 
PZPR poddał ostrej krytyce linię redakcji „Trybuny ludu”. Ponieważ krytyka nie 
pomogła, 30 kwietnia 1956 r. Biuro Polityczne KC PZPR postanowiło odwołać 
Werfla ze stanowiska, oddelegowując czasowo na jego miejsce sekretarza KC 
Jerzego Morawskiego37. Według relacji Werfla miała w tym swój udział ambasada 
sowiecka, która „obraziła się, że poszliśmy za daleko”38.   

Raport ambasadora Ponomarienki pokazuje nam przede wszystkim, jakiego 
typu treści, publikowane w polskiej prasie partyjnej, wzbudzały poważne zastrze-

33 Zob. Bułganin i Chruszczow zwiedzają południową część Indii, „Trybuna ludu”, 28 XI 
1955, s. 2.

34 Zob. Zabójstwo milicjanta, „Trybuna ludu”, 24 IX 1955, s. 4; List gończy za zabójcą funk-
cjonariusza MO Jerzym Paramonowem, „Trybuna ludu”, 29 IX 1955, s. 3.

35 leonard Borkowicz (1912–1989) – działacz KPP, PPR i PZPR. W latach 1945–1949 woje-
woda szczeciński, w latach 1955–1958 prezes Centralnego Urzędu Kinematografii.

36 Zob. Czy ostra krytyka przeszkadza?, „Trybuna ludu”, 25 X 1955, s. 4. 
37 Dokumenty centralnych władz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej marzec–listopad 

’56, red. M. Jabłonowski, W. Janowski, A. Skrzypek, W. Władyka, Warszawa 2009, s. 230; Z. Ry-
kowski, W. Władyka, Polska próba. Październik ’56, Kraków 1989, s. 155.

38 E. Ciborska, op. cit., s. 64.
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żenia ze strony sowieckiej. Zwraca uwagę na szczególne wyczulenie czynników 
sowieckich na wszelkie, choćby drobne,  odstępstwa od „jedynie słusznej”, na-
rzucanej przez Moskwę, interpretacji założeń marksizmu-leninizmu w dziedzinie 
ideologii, kultury i sztuki. Ujawnia różnice w postrzeganiu procesów „odwilży” 
w Polsce i ZSRR. Z raportu dowiadujemy się także o  nieznanych wcześniej przy-
padkach sprzeciwu członków redakcji „Trybuny ludu” wobec publikacji w ga-
zecie niektórych tekstów, np. artykułu zaangażowanego malarza realisty Juliusza 
Krajewskiego39, a nawet przedruku programowej wypowiedzi sowieckiego pro-
minenta Dmitrija  Szepiłowa40 z moskiewskiej „Prawdy”.     

*          *          *

Publikowany dokument znajduje się w aktach personalnych Romana Werfla, 
prowadzonych wówczas przez Wydział KC KPZR ds. Kontaktów z Zagranicz-
nymi Partiami Komunistycznymi, a obecnie przechowywanych w Rosyjskim 
Państwowym Archiwum Historii Społeczno-Politycznej (RGASPI) w Moskwie. 
Zachował się w postaci maszynopisu w języku rosyjskim, opatrzonego pieczęcią 
kancelarii KC KPZR. Przy tłumaczeniu starano się zachować specyfikę sowiec-
kiej nowomowy partyjnej.    

  

KC KPZR
O poważnych niedostatkach w działalności redaktora 
naczelnego gazety „Trybuna ludu” Romana Werfla

Roman Werfel pracuje jako redaktor naczelny „Trybuny ludu” od stycznia 1955 roku. Uro-
dził się w 1906 r. we lwowie w rodzinie adwokata. Według narodowości jest Żydem. Studiował 
w Wiedniu na Wydziale Humanistycznym. Od 1928 do 1931 r. był instruktorem KC Komunistycz-
nej Partii Zachodniej Ukrainy. W 1931 r. został aresztowany i przez rok znajdował się w więzie-
niu. W latach 1932–1939 zajmował się działalnością dziennikarską, publikował w polskiej prasie 

39 Juliusz Krajewski (1905–1992) – malarz, członek PPR i PZPR, aktywny propagator tzw. 
realizmu socjalistycznego. W latach 1949–1952 prezes Związku Polskich Artystów Plastyków. 

40 Dmitrij Szepiłow (1905–1995) – sowiecki działacz partyjny. W latach 1952–1956 redaktor 
naczelny gazety „Prawda”, w latach 1955–1957 sekretarz KC KPZR. W czerwcu 1957 r. usunięty 
z kierownictwa KPZR jako członek stalinowskiej „grupy Mołotowa”.  

KC KZPR
03332

26 stycznia 1956

Dla B. Ponomariewa
[dopisek ręczny]

[pieczęć]
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postępowej. Po zjednoczeniu Zachodniej Ukrainy z USRR powraca do lwowa i zaczyna pracę 
w „Inoizdacie”41 jako redaktor działu literatury marksistowsko-leninowskiej. Podczas Wojny Oj-
czyźnianej znajdował się w Związku Sowieckim, najpierw w Uzbeckiej SRR, później od 1942 r., 
w Kujbyszewie, gdzie redagował wydawaną w ZSRR przez Związek Patriotów Polskich gazetę 
„Nowe Widnokręgi”.

Po powstaniu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN) w lipcu 1944 roku, 
Werfel pracuje przez pewien czas w Resorcie Przemysłu PKWN, a pod koniec tego roku zostaje 
powołany na stanowisko redaktora naczelnego gazety „Głos ludu” (organ KC Polskiej Partii Ro-
botniczej).

Od momentu zjednoczenia PPR i PPS, w grudniu 1948 r., do stycznia 1955 r. pełnił funkcję    
redaktora naczelnego, teoretycznego i politycznego organu KC PZPR – czasopisma „Nowe Drogi”. 
W trakcie II zjazdu PZPR, w marcu 1954 roku, został wybrany na zastępcę członka KC partii.

Werfel był uważany za jednego z najbardziej teoretycznie przygotowanych i doświadczonych 
pracowników prasy polskiej i cieszył się uznaniem wśród wysoko postawionych działaczy partyj-
nych i w kręgach dziennikarskich. Jednak wraz z przyjściem Werfla do „Trybuny ludu” w gazecie 
zaczęto publikować artykuły, które obniżyły poziom ideowo-polityczny tego wiodącego w Polsce 
partyjnego organu prasowego. Już podczas pierwszych miesięcy pracy Werfla na stanowisku redak-
tora naczelnego w gazecie opublikowano szereg błędnych artykułów.

Redakcja gazety wykazała niezrozumiałą obojętność wobec faktów ideologicznych znie-
kształceń i tolerancyjnie potraktowała podejmowane przez niektóre elementy prowokacyjne próby 
wykorzystywania prasy dla rozpowszechnienia swoich antymarksistowskich poglądów.

Gazeta, na przykład, zupełnie przemilczała politycznie szkodliwą dyskusję, która rozwinęła 
się wokół zagadnień marksizmu i nauk humanistycznych  w czasopiśmie „Przegląd Kulturalny”. 
Z jej strony nie postawiono należytego oporu antypartyjnemu wierszowi Ważyka, który okazał 
się w rzeczywistości tubą elementów klasowo obcych. W opublikowanym przez „Trybunę ludu” 
4 września 1955 roku artykule Bohdana Czeszko pod tytułem „Deliberacje nad Poematem dla do-
rosłych” bardziej w postaci towarzyskiego zarzutu, niż krytyki, mówi się o tym wierszu Ważyka, 
przytacza się tylko formalne uwagi krytyczne o „niedostatkach” wiersza i całkowicie przemilcza się 
jego oszczerczy i wrogi charakter w stosunku do Polski ludowej i partii.

„Trybuna ludu” nie tylko nie wyraziła swojego ważkiego partyjnego słowa z powodu  poważ-
nych niedostatków, ujawnionych na froncie ideologicznym, ale i sama pozwoliła na szereg jawnie 
błędnych wypowiedzi, zarówno w zagadnieniach teorii marksistowsko-leninowskiej, jak i w kwe-
stiach rozwoju kultury i sztuki.

Na przykład, poważne niedostatki zawiera artykuł K. Martela „Masy ludowe – twórcą histo-
rii”  („Trybuna ludu” 24.II.55 r.)42, w którym zupełnie zamazywała się rola partii jako czołowego 
oddziału klasy robotniczej. Autor przedstawia obiektywistyczne wyjaśnienie roli mas ludowych, 
ani słowem nie wspominając o tym, że partia opracowuje opartą na naukowych podstawach poli-
tykę odpowiadającą interesom mas ludowych i przewodzi nimi. Rozpatrując proces nacjonalizacji 
przemysłu w Polsce, autor pokazuje go jako żywiołową, nieświadomą działalność mas i w ogóle nie 
wspomina o przewodnictwie partii w tym procesie. Takie traktowanie zagadnienia roli mas wypacza 
rzeczywisty sens odnoszących się do tej kwestii twierdzeń leninowskich i prowadzi do pomniejsze-
nia przewodniej roli partii.

Niewybaczalne pomyłki znajdowały się i w artykule R. Zimanda „Milczenie nie zawsze jest 
złotem” („Trybuna ludu” 22.5.55 r.), gdzie przytoczone są   zwulgaryzowane wypowiedzi  o roli 
partii na froncie kulturowym.

Towarzysze z polskiego kierownictwa zakomunikowali nam fakt, że po opublikowaniu 
w „Prawdzie” 24 stycznia 1955 r. artykułu tow. Szepiłowa „Generalna linia partii a wulgaryzatorzy 

41 Sowieckie Wydawnictwo literatury Zagranicznej. 
42 K. Martel, Masy ludowe – twórcą historii, „Trybuna ludu”, 24 II 1955, s. 3–4.
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marksizmu”43, część pracowników redakcji „Trybuny ludu”, wbrew instrukcjom KC PZPR, aby 
przedrukować ten artykuł, wystąpiła przeciwko publikacji go w gazecie. 

Nie sposób nie zauważyć również i tego faktu, że po ukazaniu się w niektórych organach 
polskiej prasy („Przegląd Kulturalny”, „Nowa Kultura”) artykułów, w których została ujawniona   
antymarksistowska tendencja do bezpartyjności sztuki, okazało się, iż „Trybuna ludu” w istocie 
rzeczy znalazła się na pasku elementów estetyzujących, występujących przeciwko kierownictwu 
partyjnemu w sztuce. 

Jako przykład można powołać się chociażby na artykuł „Czy malarstwo jest dziś potrzebne?”44 
z dnia 6 lutego 1955 r., w którym zawarte były wypowiedzi o tym, że współcześni polscy artyści 
malarze znajdują się jakoby bez pracy, że oni nawet nie posiadają środków na zakup farb i płótna, 
i w wyniku ciężkich warunków materialnych pozbawieni są możliwości tworzenia. W poprzedzają-
cej przedmowie redakcyjnej do tego artykułu mówi się o tym, że poruszona kwestia kiepskiej sytu-
acji materialnej artystów posiada nie tylko ściśle materialny, lecz i społeczno-polityczny charakter. 

W tymże czasie redakcja „Trybuny ludu” dopuszczała się przypadków odmowy druku mate-
riałów polskich autorów, występujących przeciwko górowaniu formalizmu w sztuce, a za umocnie-
niem w niej kierunku realistycznego. Np. gazeta odmówiła druku artykułu znanego polskiego mala-
rza realisty J. Krajewskiego, w którym znajdowała się odpowiedź na krytykę   wystawy ukraińskich 
sztuk plastycznych ze strony formalistów. 

Gazeta wykazała niewybaczalną krótkowzroczność polityczną przez publikację 13 lutego 
1955 r. artykułu „Czy robimy wszystko dla pokoju?”45, w którym została przedstawiona nieodpo-
wiadająca rzeczywistości, politycznie szkodliwa krytyka pod adresem polskiej inteligencji za jej 
niby obojętny stosunek do zagadnienia walki o pokój. 

Nie może nie wydawać się dziwnym to, że ze strony redakcji gazety dopuszczano się   przy-
padków niechętnego stosunku wobec opinii wyrażanych przez KC PZPR. Np., nie bacząc na ne-
gatywne zdanie KC odnośnie do artystycznej oprawy scenograficznej Warszawy podczas festiwa-
lu młodzieży, „Trybuna ludu” opublikowała 28 sierpnia 1955 r. artykuł Bojko „Piękna sztuka na 
warszawskiej ulicy”, w którym w niepowściągliwym tonie wychwalało się  scenograficzną sztukę 
formalistów. „Sztuki piękne festiwalu – powiadano w tym artykule – natychmiast zaskarbiły sobie 
serca wszystkich. Nadawały one ulicom efektowny wygląd, ubrały miasto w odświętny niepowsze-
dni strój”, tzn. scenografię festiwalu oceniono wprost przeciwnie niż KC PZPR.

Również wbrew opinii partii, „Trybuna ludu” zamieściła 12 października 1955 r. artykuł 
J. Rawicza pod tytułem „Prawdy i nieprawdy”, w którym w niekorzystnym świetle przedstawiono 
pierwsze socjalistyczne miasto Polski – Nową Hutę. W opisie autora dzisiejsza Nowa Huta przypo-
mina swoim charakterem najgorsze miasto burżuazyjne, w którym panują nieuctwo, chuligaństwo 
i prostytucja. 

Niemniej zadziwiająca była reakcja gazety na krytyczne uwagi pod adresem polskiej kine-
matografii, wypowiedziane 15 października na stronach „literaturnoj Gaziety” przez kierownika 
znajdującej się w Moskwie polskiej delegacji pracowników kina, tow. Borkowicza (prezesa Cen-
tralnego Urzędu Kinematografii PRl). „Trybuna ludu” wystąpiła 25 października ze swego rodzaju 
zaprzeczeniem tego oświadczenia, oceniając go jako „uproszczoną i dziwną opinię”. Nie mówiąc 
już o tym, że ociera się to o dyskredytację jednego z polskich działaczy państwowych, tenże uczy-
nek gazety był wręcz nietaktowny w stosunku do „literaturnoj Gaziety”. 

Pragnąc, widocznie, przyciągnąć jak najwięcej czytelników, „Trybuna ludu” częstokroć wy-
korzystuje jawnie niegodną, typową dla prasy burżuazyjnej, metodę tanich sensacji. Na łamach 
gazety często można spotkać wiadomości o morderstwach, kradzieżach, katastrofach, pożarach 

43 Zob. przedruk: D. Szepiłow, Generalna linia partii a wulgaryzatorzy marksizmu, „Trybuna 
ludu”, 26 I 1955, s. 3–4.

44 J. Bogucki, Czy malarstwo jest dziś potrzebne?, „Trybuna ludu”, 6 II 1955, s. 4.
45 J. Siekierska, Czy robimy wszystko dla pokoju?, „Trybuna ludu”, 13 II 1955, s. 4.
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i innych tragicznych wypadkach, które podawane są w stylu „reportaży policyjnych” prasy burżu-
azyjnej. Np. we wrześniu „Trybuna ludu” opublikowała kilka wiadomości o historii morderstwa 
jednego milicjanta, zamieszczając portret i opis zabójcy. Między innymi okazało się, że bandyta 
nosi rosyjskie nazwisko Paramonow, a gazeta w żadnej z wiadomości  nie zaznaczyła, że jest on 
Polakiem, tak jak to było w rzeczywistości, co dało niektórym powód do przypuszczeń, że mordercą 
polskiego milicjanta był Rosjanin. Wiadomości o tym morderstwie zajęły w gazecie łącznie ponad 
1300 linijek. W duchu tejże niezdrowotnej sensacji gazeta zawiadomiła niedawno o śmierci trzech 
rybaków w Wiśle, o awanturze w jednym pociągu, o schwytaniu bandytów w województwie lubel-
skim itp. Podobnych faktów w „Trybunie ludu” znajduje się, niestety, niemało. 

Wyjątkowe zdumienie wywołuje sytuacja, gdy gazeta usiłuje w tymże duchu wykorzystywać 
niektóre epizody z podróży towarzyszy N. A. Bułganina i N. S. Chruszczowa po Indiach. W szcze-
gólności informowano w niej o tym, że podczas wycieczki przywódców i członków sowieckiej 
delegacji po dżungli dwóch obywateli sowieckich zginęło i dodawano przy tym, że „krąży wersja 
o tym, jakoby rozszarpały ich tygrysy”. Gazeta opisywała również wypadek, jak to towarzyszowi 
Bułganinowi zwiało kapelusz do rzeki i jak „jeden hindus wskoczył w ubraniu do lodowatej wody” 
i od razu go wyciągnął.

Te fakty, choć nie pozwalają na osąd całokształtu pracy „Trybuny ludu”, pozostawiają niezbyt 
dobre wrażenie na temat poziomu ideowo-teorytycznego tegoż wiodącego organu polskiej prasy. 

Polscy towarzysze dwukrotnie (na początku roku i w listopadzie 1955 r.) oceniali pracę   „Try-
buny ludu” i przedsięwzięli środki ku temu, żeby uczynić z tej gazety rzeczywistego i bojowego 
pomocnika KC w walce o ustanowienie socjalistycznej ideologii na froncie kulturalnym. Tow. Bie-
rut pod koniec listopada osobiście był obecny na zebraniu partyjnym redakcji i wskazał zasadnicze 
zadania w jej pracy. Jednakże póki co trudno powiedzieć, aby „Trybuna ludu” zmieniła swój styl 
pracy w lepszym kierunku, i w tym, niewątpliwie, przejawia się wina jej redaktora naczelnego 
R. Werfla. 

P. Ponomarienko 
[podpis ręczny]

23 stycznia 1956 roku 
№ 36

źródło: RGASPI, fond 495, opis 252, dieło 6, akta personalne Romana Werfla, k. 68–74. 
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Polskie samobójstwo, czyli pięćdziesiąt cztery uwagi, pytania, komenta-
rze, refleksje i opinie o książce Piotra Zychowicza, Obłęd ’44. Czyli jak Polacy 
zrobili prezent Stalinowi, wywołując Powstanie Warszawskie*, Dom Wydawni-
czy Rebis, Poznań 2013, ss. 511

Powstanie warszawskie było wydarzeniem 
w historii Polski szczególnym. Rozegrało się 
bowiem na ulicach ponadmilionowego miasta – 
ówczesnej stolicy Polskiego Państwa Podziem-
nego (PPP), co czyni je wydarzeniem bezprece-
densowym1. Decyzja o jego wywołaniu podjęta 
została w dramatycznych okolicznościach, które 
tłumaczono chęcią przywitania Sowietów w roli 
gospodarzy, tak aby nie mogli oni twierdzić, że 
Polacy „stali z bronią u nogi”. Przeczyła temu 

wprawdzie akcja „Burza”, prowadzona przez 
Armię Krajową (AK) na Kresach Wschodnich 
II Rzeczypospolitej i na lubelszczyźnie, ale do-
wództwo AK w ten sposób chciało wzmocnić 
swoją pozycję wobec Związku Socjalistycz-
nych Republik Sowieckich (ZSRS). Skutki były 
tragiczne, ale czy oceny powstania można do-
konać wyłącznie na ich podstawie?2. Zdaniem 
Piotra Zychowicza tak3. Teza ta, co najmniej 
kontrowersyjna4, podobnie jak i inne zawarte 

* Pisownia oryginalna. Postawiona w tytule teza o „polskim samobójstwie” wyraźnie odbiega od powta-
rzanych przez polityków wywodów o konieczności podjęcia insurekcji narodowej w 1944 r. Bodajże najważniej-
szy głos w uformowaniu takich poglądów zabrał prezydent RP lech Wałęsa, który w 1994 r. mówił, że decyzja 
nie była samobójcza, ale stała się nią, gdy „Stalin odpowiedział zgodą na zagładę miasta”. Zob. Prezydent 
Niemiec w 50. rocznicę Powstania Warszawskiego. Proszę o przebaczenie, „Gazeta Wyborcza”, nr 178 (1562), 
2 VIII 1994, s. 1.

1 W pięćdziesiątą rocznicę powstania Jan Paweł II w liście do powstańców pisał m.in.: „Powstanie było 
wydarzeniem wielkim, zarówno w swoim heroizmie, jak i tragizmie […] Wydarzeniem pozostającym w jakimś 
logicznym ciągu z dziejami naszej ojczyzny przynajmniej na przestrzeni ostatnich stuleci […] było to zwieńcze-
nie Powstania trwającego na ziemiach polskich przez cały okres II wojny światowej”. Zob. P. Wroński, Defilada 
50 lat za późno, „Gazeta Wyborcza”, nr 178 (1562), 2 VIII 1994, s. 3. 

2 Pogląd taki zaprezentował już w październiku 1944 r. organ prasowy ZWZ-AK. Dowodzono w nim, że 
żołnierze AK walczyli „o wartości w życiu Narodu największe”, ale także, że zapłacili za to cenę najwyższą. 
Pisano: „Jest ona olbrzymia w rachunku ludzkiego cierpienia, w rachunku ofiar ludzkiego życia, w rachunku 
strat materialnych i kulturalnych. Jest ona szczególnie dotkliwa w rachunku strat tej najcenniejszej z narodowych 
wartości, kwiatu zarazem i owocu narodu, zapalnej i entuzjastycznej, bezinteresownie ofiarnej młodzieży”. 
„Przegląd Historyczno-Wojskowy”, R. V (lVI), nr specjalny 4 (205), 2004, cz. IV. „Biuletyn Informacyjny”. 
Przedruk roczników 1944–1945. Powstanie warszawskie i konspiracja, s. 2720 [Po walce, „Biuletyn Informa-
cyjny”, R. VI, 4 X 1944, nr 102 (310)].

3 Inaczej kwestię tę postrzegano w organie prasowym ZWZ-AK, w który pisano: „Rachunek naszych strat 
i zysków, zasług i błędów, ofiar i uzyskanych wartości – przekazać musimy historii”. Zob. „Przegląd Historycz-
no-Wojskowy”, R. V (lVI), nr specjalny 4 (205), 2004, cz. IV. „Biuletyn Informacyjny”. Przedruk roczników 
1944-1945. Powstanie warszawskie i konspiracja..., s. 2720.

4 Eugeniusz Duraczyński, wnikliwie analizując powstanie warszawskie w historiografii, stwierdził nie 
bez racji, że „na historyku ciąży obowiązek wszechstronnego zbadania wszystkich okoliczności i możliwych 
ówcześnie do realizacji wariantów, z uwarunkowaniami natury psychologicznej włącznie, a nade wszystko na-
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w książce poglądy, daje wystarczającą podsta-
wę, by ustosunkować się wobec przemyśleń, 
spekulacji, ale i ciekawych, nowatorskich tez 
zaprezentowanych przez Autora5.

Powstanie warszawskie doczekało się licz-
nej literatury dotyczącej praktycznie wszyst-
kich jego aspektów6. Dużo pisano zwłaszcza 
o bohaterstwie żołnierzy, woli walki i cier-

pieniach ludności cywilnej7. Znacznie mniej 
o hekatombie duszy Warszawy, czyli zagładzie 
zabytków, galerii czy rodzinnych kolekcji dzieł 
sztuki8. Fakty te przysłaniał ten, sam w sobie, 
heroiczny akt, któremu nadano w III Rzeczy-
pospolitej niezmiernie wysoką rangę9. Co roku, 
w rocznicę powstania, o godz. 17.00 Warszawa 
oddaje hołd swoim bohaterom, budując na tym 

ARTyKuły RECENZyJNE I RECENZJE

leży zmierzyć się z kardynalnym pytaniem, czy powstanie było istotnie nieuchronne, politycznie i historycznie 
konieczne”. Zob. E. Duraczyński, Powstanie warszawskie – badań i sporów ciąg dalszy, „Dzieje Najnowsze”, 
1995, nr 1, s. 82.

5 W mojej ocenie spełniła się swoista „przepowiednia” prof. Krzysztofa Dunin-Wąsowicza, który w 1994 r. 
rozwijając myśl prof. Eugeniusza Duraczyńskiego o tym, że „zagadnienie podjęcia decyzji i owe następstwa 
[będą – M. S.] przez dziesiątki lat rozpatrywane”, mówił: „Jest to temat publicystyczny, który budzić będzie 
długo emocje i różne opinie: od stwierdzenia, że powstanie było zwycięstwem, aż po oceny, że było kompletną 
klęską”. Zob. Stan i potrzeby badań nad powstaniem warszawskim. Dyskusja redakcyjna, „Dzieje Najnowsze” 
1994, nr 3, s. 4.

6  J. M. Ciechanowski, Powstanie warszawskie: zarys podłoża politycznego i dyplomatycznego, londyn 
1971; A. Skarżyński, Polityczne przyczyny powstania warszawskiego, Warszawa 1964; J. K. Zawodny, Powsta-
nie Warszawskie w walce i dyplomacji, Warszawa 1994; idem, Uczestnicy i świadkowie Powstania Warszaw-
skiego. Wywiady, Warszawa 1994; A. Przygoński, Powstanie Warszawskie w sierpniu 1944 r., t. 1–2, Warszawa 
1988; Stalin a Powstanie Warszawskie. Dokumenty, oprac. i wstęp. T. Strzębosz, Warszawa 1994; S. Salamo-
nowicz, Powstanie Warszawskie: próba uporządkowania problemów genezy i oceny ogólnej, Warszawa 1981 
(drugi obieg); Z. A. Derwiński, W okowach wielkiej trójki: polityka zagraniczna rządu Rzeczypospolitej Polskiej 
na obczyźnie pod kierownictwem Stanisława Mikołajczyka (14 lipiec 1943 – 28 listopad 1944), Melbourne 2012; 
M. J. Kwiatkowski, „Tu mówi Warszawa”… Dni powstania w audycjach Polskiego Radia i dokumentach nie-
mieckich, Warszawa 1994; K. Bieniecki, Lotnicze wsparcie Armii Krajowej, Kraków 1994; K. K. Kunert, Rzecz-
pospolita Walcząca. Powstanie warszawskie 1944, kalendarium, Warszawa 1994; T. Żenczykowski, Samotny 
bój Warszawy, Paryż 1985.

7 Zob. m.in.: J. K. M. Hanson, Nadludzkiej poddani próbie: ludność cywilna Warszawy w powstaniu 
1944 r., Warszawa 2004; Armia Krajowa w dokumentach 1939–1945, t. IV: lipiec–październik, londyn 1977; 
Ludność cywilna w powstaniu warszawskim, [t.] 1: Pamiętniki, relacje, zeznania, cz. 1–2, wybór i oprac. M. M. 
Drozdowski, M. Maniakówna, T. Strzembosz, Warszawa 1974; [t.] 2: Archiwalia, wybór, oprac. i wstęp M. Get-
ter, A. Janowski, Warszawa 1974; t. 3: Prasa, druki ulotne i inne publikacje powstańcze, wybrali W. Bartoszew-
ski, l. Dobroszycki, oprac. i wstęp. W. Bartoszewski, Warszawa 1974; Exodus Warszawy: ludzie i miasto po 
powstaniu 1944, [cz.] 1: Pamiętniki, relacje, wybór i oprac. M. Berezowska, E. Borecka, K. Dunin-Wąsowicz, 
Warszawa 1992; [cz.] 2: Pamiętniki, relacje, Warszawa 1993; [cz.] 3: Archiwalia, red. M. M. Drozdowski, War-
szawa 1994; [cz.] 4: Archiwalia, Warszawa 1994; [cz.] 5: Prasa, wybrali i oprac. J. Górski et al., Warszawa 1995.

8 Aleksander Małachowski po latach pytał, „czy wolno było za nie [dobre skutki powstania – M. S.] za-
płacić tak straszną cenę dwustu tysięcy zabitych i cenę zburzenia do fundamentów ogromnego europejskiego 
miasta?” Odpowiadając, skonstatował, że  „przykład czeskiej Pragi jest koronnym dowodem na okoliczność 
zbrodniczej nieodpowiedzialności powstańczej decyzji i unaocznia wyraźnie tę brednię o dobroczynnych dla 
Polski skutkach tragedii [Warszawy]”. Zob. A. Małachowski, Nieodświętne prawdy, „Wiadomości Kulturalne”, 
nr 12, 14 VIII 1994, s. 3. Jakże inaczej, odnośnie do zagłady duszy miasta, brzmią słowa Stanisława Broniew-
skiego ps. „Orsza”, naczelnika Szarych Szeregów, który w 1994 r. mówił: „Po 50 latach od wybuchu Powstania 
Warszawskiego możemy wreszcie powiedzieć, że nasza walka była wygrana. Było to zwycięstwo ducha nad 
materią”. Cyt. za: E. Duraczyński, op. cit., s. 72.

9 Przykładem obchody 50. rocznicy wybuchu powstania, podczas których ówczesny prezydent RP lech 
Wałęsa, cytując słowa Jana Stanisława Jankowskiego, mówił do kombatantów, że wywołanie powstania było 
czynem nieuchronnym i że „nie mieliśmy wówczas dobrego wyjścia”. Podkreślał także, że „W takiej sytuacji 
pozostaje tylko wierność Bogu i Ojczyźnie. Wobec reguł honoru i wobec samego siebie. Trzeba było postawić 
wszystko na jedną kartę”. Przekonywał, że „tej bitwy nie przegrali”, że zwyciężyli! Zob. Warszawo! Zwycięży-
łaś!, „Gazeta Wyborcza”, nr 176 (1560), 30–31 VII 1994, s. 1.
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mit miasta niezłomnego!10. Obraz taki dociera 
do szerokiego gremium odbiorców, którzy co-
raz słabiej znając historię XX w., bazują jedynie 
na przekazach telewizyjnych. W ten sposób po-
wstaje obraz nierzeczywisty, daleki od prawdy 
historycznej, pozbawiony elementów krytycz-
nych właściwych naukowym opracowaniom. 

Aktualna recepcja nie jest więc spójna 
z rzeczywistymi wydarzeniami. Z jednej strony, 
mamy obraz historiografii pokazujący bohater-
stwo i zagładę miasta, odwagę i ofiarność żoł-
nierzy AK i cywilów czy też bezmierną skalę 
przemocy Niemców i ich sojuszników (m.in. 
Rosjan, Ukraińców, Azerów)11. Z drugiej, pa-
mięć zbiorową tych, co przeżyli, i ich potom-
ków, która wyraźnie kontrastuje z tą „tragiczną 
idyllicznością”12. Z tej właśnie przyczyny po-
wstała książka Piotra Zychowicza, absolwenta 
historii Uniwersytetu Warszawskiego, który, 
czego zresztą w swej książce nie ukrywa, od 
dawna znał drugą stronę medalu; wiedział  
z relacji rodziny, jakim wstrząsem i hekatombą 
była dla warszawiaków klęska powstania. Ale 
nie ta doznana po 63 dniach nierównej, skazanej 
na przegraną walki, a ta, która przyszła już po 
pierwszych kilku początkowych dobach.

Nawiązując do tytułu, uwagi sformuło-
wałem w punktach. Rezygnując z klasycznego 
omówienia, nie ulega dla mnie wątpliwości, że 
powstała książka popularnonaukowa, ale czy 
historyczna? Czy, podobnie jak w odniesieniu 
do poprzedniej pozycji Autora, tj. Pakt Rib-
bentrop–Beck, mamy do czynienia z historical 
fiction, czy też jest to rzetelne opracowanie. 
Niestety, co podnieść wypada, Autor stworzył 
swoistą hybrydę. Napisał pracę popularną dla 
szerokiego spektrum odbiorców, ale dokładna 
analiza wiedzie jednak do konstatacji, że mamy 
do czynienia z rzetelnym studium opartym na 
dobrej bazie źródłowej z licznymi cytatami. 

Jednakże żaden (sic!) z tych cytatów nie został 
opatrzony odsyłaczem, a w pracy nie ma ani 
jednego przypisu! Dlaczego? Nie zakładam złej 
woli Autora w cytowaniu źródeł, ale rzetelność 
fachu nakazuje znać warsztat naukowy history-
ka. I jeśli nawet przyjmujemy, że bliżej mu do 
anglosaskiej szkoły pisania, to przecież nie wy-
klucza ona przypisów umieszczonych na koń-
cu książki, które nie zakłócają narracji tekstu 
zasadniczego, a dają możliwość czytelnikom 
nieco bardziej dociekliwym i profesjonalnym 
lepszego jej zrozumienia. Czy było warto tak 
postąpić?

Praca, którą czyta się dobrze, nie była lek-
turą miłą, łatwą i przyjemną! Nie przeczytałem 
jej dla relaksu, „do poduszki”, bo nie jest to 
możliwe. Nie można relaksować się, czytając, 
jak w latach 1939–1945 kierownictwo politycz-
ne i wojskowe Polski… oszalało! Jak, nie wie-
dzieć czemu, ludzie ci postanowili doprowadzić 
do upadku wszystkich przedwojennych war-
tości wyznawanych przez Józefa Piłsudskiego 
i znaczną część społeczeństwa II Rzeczypospo-
litej. Nie można przestać zastanawiać się, dla-
czego elity te kierowały się nie polską, lecz so-
wiecką racją stanu, co autor ujął stwierdzeniem, 
że „polityka prowadzona przez Polskę podczas 
drugiej wojny światowej szła wbrew polskiemu 
interesowi narodowemu” (s. 10). Ta swoista 
antyhagiografia powstania warszawskiego, je-
śli wolno użyć takiego porównania, to kilkaset 
stron analiz polskich porażek, obsesji, whish-
ful thinking (myślenia życzeniowego), a nawet 
serwilizmu. Cech charakteryzujących, zdaniem 
Autora, ówczesne elity (z wyjątkiem niewiel-
kiego grona piłsudczyków i narodowców). 

Piotr Zychowicz nie zostawia czytelniko-
wi marginesu, nieustannie przekonując go do 
swych racji. Czyni to z dużą umiejętnością, ale 
czy postępuje właściwie? Odniosłem przy tym 
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10  Zob. m.in.: http://tvnwarszawa.tvn24.pl/raport,69-rocznica-powstania-warszawskiego,229.html; http://
www.youtube.com/watch?v=OgBRWlps884; http://www.youtube.com/watch?v=5UDh8R_JMMU

11 R.-D. Müller, Wspólnicy Hitlera. Formacje sojusznicze Wehrmachtu na froncie wschodnim, Warszawa 
2010.

12 Znamiennego wywiadu w 1994 r. udzielił Adam Bień, członek Krajowej Rady Ministrów, stwierdzając, 
że powstanie „było […] omyłką”, a walka „była daremna i daremne stały się wszystkie poniesione ofiary”. Zob. 
Rozmowa z min. Adamem Bieniem I z-cą Delegata Rządu na Kraj w 1944 r., „Życie Warszawy” (dodatek coty-
godniowy „Niedziela”), nr 183/184, 30–31 VII 1944, s. 3.
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wrażenie, że celowo zafundował on czytelni-
kom rodzaj katharsis, aby obudzić w nich re-
fleksje nad historią Polski i Polaków w okresie 
II wojny światowej. Napisał książkę niebanal-
ną, ale także taką, która wymaga uwag, pytań, 
komentarzy, refleksji i opinii. Oto one.

1. Tytuł książki jest zdecydowanie „za 
wąski” w stosunku do treści. W świetle całości 
przekazu możemy raczej mówić o „obłędzie 
1939–1945”.

2. Książka została napisana z tezą, że „nie 
ma takiego błędu, którego nie popełniliby Pola-
cy”, jak mawiał Winston Churchill. 

3. Zychowicz dobrze orientuje się w lite-
raturze tematu i źródłach13, ale wykorzystuje je 
wyłącznie do udowadniania tezy: „źli Sowieci, 
lepsi Niemcy”.

4. Autor sformułował bardzo jednoznaczne 
tezy, dokumentując je źródłami, które potwier-
dziły ich zasadność, ale nie przedstawił kontr-
tez, nie skonfrontował faktów, nie przeprowa-
dził dyskursu naukowego14.

5. Zychowicz jest przekonany, że o klę-
skach Polski i jej narodu przesądzili nie zabor-
cy, ale sami Polacy (s. 9). W swym poglądzie, 
chociaż tego nie wyartykułował, jest tożsamy 
z prof. Michałem Bobrzyńskim, który przyczy-
ny upadku Rzeczypospolitej Obojga Narodów 
w XVIII w. upatrywał przede wszystkim w kon-
dycji szlachty, magnaterii i duchowieństwa15.

6. Rozkaz Edwarda śmigłego-Rydza 
„z bolszewikami nie walczyć” uznał Zycho-
wicz za szkodliwy, dowodząc, że przez niego 
„oddaliśmy Stalinowi połowę ojczyzny niemal 
bez jednego wystrzału” (s. 11). Trudno nie zgo-
dzić się ze stwierdzeniem, że rozkaz nie był bez 
wpływu na relacje polsko-sowieckie, ale Autor 

zdaje się zapominać, jaka była motywacja Na-
czelnego Wodza16.

7. Autor postawił zasadne pytanie: jak to 
było możliwe, że Polacy dali się sprowokować 
Sowietom przy podejmowaniu decyzji o wybu-
chu powstania? (s. 13) Odpowiedzi jednakże  
w tym miejscu nie udzielił, pozostawiając czy-
telnikowi zadanie przeczytania całej książki. To 
ze wszech miar celowe działanie podbudował 
zresztą wieloma innymi pytaniami (s. 13).

8. O gen. Władysławie Sikorskim sądził: 
„Był bowiem rzeczywiście wręcz niebywale 
próżny i łasy na pochlebstwa” (s. 27). Stwier-
dzenie to bardzo wyraźnie kontrastuje z dotych-
czasowymi ustaleniami17.

9. Zychowicz zaprezentował bardzo pol-
skocentryczny punkt widzenia (m.in. stwierdził, 
że Polska utraciła 15 mln obywateli po pakcie 
Sikorski–Majski, na co pełna zgoda, ale nie po-
dał, ilu z nich nie było Polakami i jak wyglądała 
ich tożsamość narodowa i państwowa (s. 32).

10. Utożsamił interes polityczny III Rzeszy 
z interesem Polski i opatrzył go stwierdzeniem 
„czy nam się to podoba, czy nie” (s. 35). Wiele 
w tym przesady i nadgorliwości.

11. Na pytanie, kto był „lepszy” dla Pola-
ków – Niemcy czy Sowieci, autor odpowiedział 
jednoznacznie, że ci pierwsi, co jest zresztą mo-
tywem przewodnim książki. Jednakże w niektó-
rym miejscach stawia on między okupantami 
znak równości (np. s. 35).

12. Zychowicz udowadnia, a raczej przeko-
nuje, że skala współpracy czy raczej kolaboracji 
Polaków z Sowietami była ogromna. Stwierdził: 
„Rzadko kto o tym pisze, bo rzecz jest bardzo 
nieprzyjemna” (s. 48). I dodał, że Polacy wobec 
Niemców byli jak „bryła szlachetnego złota”18, 

13  Nie znaczy to bynajmniej, że bibliografię uznać można za kompletną. Brakuje chociażby odwołań do 
tekstów dotyczących powstania zamieszczonych w „Dziejach Najnowszych”, nr 3 (1994), nr 1 (1995), nr 3–4 
(1988). Ale nie tylko.

14 E. Duraczyński, op. cit., s. 82.
15  M. Bobrzyński, Dzieje Polski w zarysie, wyd. piąte, Jerozolima 1944, t. II, s. 219–227 i n.
16 R. Mirowicz, Edward Rydz-Śmigły. Działalność wojskowa i polityczna, Warszawa 1988, s. 211–213.
17 W. Korpalska, Władysław Eugeniusz Sikorski. Biografia polityczna, Wrocław–Warszawa–Kraków–

Gdańsk–Łódź 1988, s. 202–203, 204 i n.
18 Warto w tym miejscu odnotować wypowiedź prof. Eugeniusza Duraczyńskiego, który w 1994 r. zwrócił 

uwagę na źródłową edycję dokumentów niemieckich (M. J. Kwiatkowski, „Tu mówi Warszawa”…) niecytowa-
nych zresztą przez Zychowicza, w których odnotowano m.in. próbę podjęcia rozmów 28 lipca i 2 sierpnia 1944 r. 
przez Niemców z dowództwem AK. Zob. E. Duraczyński, op. cit., s. 74.
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ale ci sami (czy rzeczywiście?) Polacy wobec 
Sowietów przedstawiali się jako „zbiorowisko 
potencjalnych kolaborantów” (s. 48).

13. Autor dowodzi, że Gwardia ludo-
wa/Armia ludowa były agenturą sowiecką 
działającą przeciw państwu polskiemu i że  
ZWZ-AK na rozkaz gen. W. Sikorskiego nie 
podjęła wystarczających przeciwko nim działań 
(rozdział Uwaga! Czerwoni!). Stwierdzenie to 
jest prawdziwe, ale postulat o zlikwidowaniu 
komunistów przez polski ruch oporu, choć wy-
konalny, uznać należy, w warunkach okupacji, 
za niewłaściwy politycznie. W. Sikorski musiał 
bowiem liczyć się ze Stalinem, a likwidacja ko-
munistów przyspieszyłaby zapewne zerwanie 
stosunków z ZSRS i formułowanie pomówień  
o współpracę (wyimaginowaną oczywiście) Po-
laków z Niemcami. 

14. Zychowicz wielokrotnie powtarza nie-
weryfikowalną tezę, że po klęsce ZSRS Niemcy 
zostałyby pokonane przez Anglosasów (m.in. 
s. 69). Ale dlaczego miałoby się tak stać – nie 
dowodzi. Podawanie takich „faktów” czyni na-
tomiast z książki esej popularnonaukowy, a nie 
poważne studium historyczne!

15. Autor bardzo zręcznie dobiera cytaty 
do tezy, co jest jego prawem, ale zauważyć wy-
pada, że dla ilustracji konkretnej sytuacji (np. 
teza o zaniechaniu walki z Niemcami, w myśl 
tzw. ekonomii krwi, s. 80) dobrał dwa odmienne 
cytaty: pierwszy za zaniechaniem walki; drugi 
za jej prowadzeniem. Problem w tym, że pierw-
szy dotyczy sytuacji z listopada 1943 r., drugi 
odnosi się do 20 kwietnia 1944 r.

16. Dowodzi bezsensu działań zbrojnych  
i odwetowych wobec Niemców, gdy za 1 Niem-
ca zabijano co najmniej 50 Polaków (s. 82–84). 
W tym przypadku ma rację, podobnie wówczas, 
gdy pisał o brytyjskim wykorzystaniu Polaków 
jako dywersantów [Anglicy finansowali kon-
cepcję Special Operations Executive (SOE) 
„podpalenia Europy” rękami narodów okupo-
wanych]. Bardzo trafnie stwierdził, że „strze-
laliśmy perłami do wieprzy”, mając na uwadze 
fakt, że Podziemie zabijało przede wszystkim 
niemieckich funkcjonariuszy niższego szczebla, 
a więc najgorszy element (s. 86). Tezy Autora są 
słuszne, ale krytyka naukowa nakazuje pokaza-
nie całego obrazu, a mamy jedynie jego awers. 

Co z rewersem? Nad tym Autor nie zastanawia 
się, nie informuje czytelnika, że bierny opór jest 
zasadny, gdy okupant prowadzi bierną okupację 
(vide Francja, Czechy), a w Polsce okupant pro-
wadził nie tylko czynną, ale wręcz dynamicznie 
aktywną okupację. 

17. Znamienne, a dla Zychowicza dziwne, 
że napisał rozdział 4 – Spokój za spokój, w któ-
rym przedstawił podłoże niemieckiej polityki 
wobec Polaków (sic!). Po co, skoro nie pasuje on 
do tezy? Odpowiadając: po to, żeby ostatecznie 
(s. 93) pokazać czytelnikowi, że układ z Niem-
cami był możliwy, że byli ludzie wśród oku-
pantów, którzy gotowi byli zakończyć represje  
i skierować PPP przeciwko polskim komunistom 
i Sowietom (s. 93). Charakterystyczne przy tym, 
że Autor nie zauważył (być może nie sformuło-
wał) pewnej zależności – że głosy o zmianie złej 
polityki wobec Polaków w 1943 r. były właśnie 
efektem działań PPP (strzelanie do Niemców), 
a nie ugody. Czy zachodzi tu paradoks, to inna 
kwestia. Ale wśród tylu pytań i twardych, jed-
noznacznych sformułowań tego zabrakło! Au-
tor natomiast, zdając sobie sprawę, że „brzmi to 
szokująco”, opowiedział się za tym, że Stefan 
Grot-Rowecki powinien był przyjąć propozycję 
porozumienia z Niemcami (m.in. składał ją szef 
gestapo SS-Gruppenführer Heinrich Müller)  
w sprawie „współpracy wojskowej wymierzo-
nej w Sowiety” (s. 95). Ale w jaki sposób Autor 
wyobraża sobie zachowanie w tajemnicy tego 
układu, gdy mówi o ochronie „za wszelką cenę 
swoich obywateli” (s. 95), a więc m.in. Żydów, 
których, jak rozumiem, Niemcy powinni byli 
zwolnić in gremio z obozów koncentracyjnych? 
To samo pytanie zresztą dotyczy Polaków! Nie-
stety odpowiedzi w książce nie ma.

18. W rozumieniu Autora akcja „Burza” 
była kolaboracją z Sowietami, która w zesta-
wieniu z odmową pomocy przez PPP Polakom 
zagrożonym przez Ukraińców w 1943 r. na Wo-
łyniu i w roku 1944 w Małopolsce Wschodniej 
tworzy obraz tragiczny, ale czy prawdziwy? 
Gdzież bowiem u Autora postulat z poprzed-
nich stron książki, że najważniejsze są cele 
ogólne? Czy zamysł udziału w uchwyceniu 
władzy przed Sowietami był zły? Inna kwe-
stia, że Kwatera Główna ZWZ-AK, stawiając 
takie cele, popełniła tragiczną pomyłkę, któ-

ARTyKuły RECENZyJNE I RECENZJE



320

ra kosztowała życie kilkuset tysięcy Polaków  
(s. 100–101).

19. Subiektywność oceny to cecha (niestety 
negatywna) książki. Jeśli nawet można próbo-
wać to zrozumieć odnośnie do jednoznacznych 
komentarzy nacechowanych patriotyzmem, to 
stwierdzenie, że wszystko, co najlepsze pocho-
dziło w Polsce z Wielkiego Księstwa litewskie-
go, a najpiękniejsze miasto to – Wilno (s. 104), 
jest przesadą i ewidentną nieprawdą, chociażby 
w zestawieniu ze lwowem czy Krakowem.

20. Autor pokazał, na przykładzie Nowo-
gródczyzny, że cicha współpraca (dosłownie 
„ciche układy”) pozwoliły AK nie tylko opa-
nować sytuację na tym terenie i zapanować  
nad sowieckimi bandami, co dało ludności cy-
wilnej normalizację, ale także, że dzięki pozy-
skaniu niemieckiej broni oddziały z ziem pół-
nocno-wschodnich „były najlepiej uzbrojonymi 
siłami polskiego podziemia” (s. 109).

21. Można odnieść wrażenie, że Autor 
inaczej ocenia udział Polaków po stronie alian-
tów (W. Brytanii, USA), a inaczej po stronie 
Niemiec (s. 113). Trudno bowiem nie sądzić, 
że przy całej specyfice Niemiec i W. Brytanii 
obaj ci „sojusznicy” wykorzystywali jednak Po-
laków dla swoich celów. I znów brak szerszej 
perspektywy i kontrapunktu.

22. Zychowicz stwierdził, że Polacy po-
winni byli zaprzestać walki u boku W. Brytanii 
już po konferencji w Teheranie (listopad 1943) 
(s. 141), gdyż o jej ustaleniach „dowiedzieli 
się niemal natychmiast”19 (s. 188). Ale którzy 
to byli Polacy i skąd mieli takie wiadomości? 
– tego nie napisał. Ważna to informacja i wy-
pada czytelnika poinformować, że mowa o na-
czelnych władzach politycznych i powtórzyć 
raz jeszcze, że ustalenia konferencji teherań-

skiej były przedstawiane przez Brytyjczyków 
w sposób nieprawdziwy. Polski premier otrzy-
mywał więc informacje, które nie wskazy-
wały jednoznacznie na „ostateczne ustalenia”  
w sprawie powojennych granic Rzeczypospo-
litej20, a supozycje sowieckie o „niesprawiedli-
wości” traktatu ryskiego (11 I 1944) uznano za 
„w gruncie rzeczy tragiczną farsę”21. Ponadto 
władze polskie stale były upewniane przez  
W. Churchilla, że sytuacja Polski nie uległa 
zmianie, ale brytyjski premier wywierał także 
presję na S. Mikołajczyka, aby zaakceptował 
tzw. linię Curzona22.

23. Pomysł Autora, aby rząd polski na 
uchodźstwie w 1944 r. postąpił tak samo jak 
J. Piłsudski w 1917 r., czyli nakazał żołnierzom 
złożyć broń i dał się internować, jest o tyle in-
teresujący, ile niedorzeczny (s. 147). Marszałek 
bowiem przewidywał, że Niemcy kajzerowskie 
wojnę przegrają, a rząd polski w londynie i do-
wódcy jego sił zbrojnych wręcz przeciwnie, tzn. 
liczyli, że wojnę wygrają Brytyjczycy. Różnica 
subtelna, ale jakże istotna.

24. Kilkunastostronicowy dyskurs, który 
Autor poświęcił akcji „Burza”, dowodzi, że od-
mienny punkt widzenia, poparty argumentami, 
może (a nawet stanowi) alternatywę dla stereo-
typu – a takim jest nadal przekonanie, że akcja 
ta służyła pokazaniu i uwiarygodnieniu polskie-
go podziemia w oczach Stalina jako organizacji 
niestojącej z bronią u nogi. Autor dowiódł, że 
„w rzeczywistości chodziło o skłonienie bolsze-
wików do uznania Armii Krajowej i do podjęcia 
z nią pertraktacji o dopuszczeniu przywódców 
Polski Podziemnej i przedstawicieli władz 
w londynie do rządzenia powojenną Polską” 
(s. 167). Więcej! Autor uznał działania podjęte 
w ramach akcji „Burza” za kolaborację (s. 168). 

19 Faktem jest, że 20 grudnia 1943 r., a więc kilkanaście dni po konferencji teherańskiej, minister spraw 
zagranicznych W. Brytanii A. Eden spotkał się z S. Mikołajczykiem, którego informował o decyzjach podjętych 
odnośnie do Polski. Mówił bardzo ogólnikowo, ale zapewniał m.in. swego interlokutora, że w sprawie wschod-
niej granicy Polski „rząd brytyjski zgodzi się na wszystko, na co zgodnie przystaną rządy polski i sowiecki”. 
Podkreślał także, że dyskusja miała walor „sondażu”, gdyż „nie chcieliśmy ani was, ani nas angażować”. Dodał, 
że Stalin mówił o linii Curzona i Odrze jako przyszłych granicach. Zob. Władze RP na obczyźnie podczas II 
wojny światowej 1939–1945, pr. zbior. red. Z. Błażyński, londyn 1994, s. 274.

20  M. K. Kamiński, Zarys polityki zagranicznej rządu RP na obczyźnie 1939–1945, [w:] Władze RP na 
obczyźnie podczas II wojny światowej 1939–1945, pr. zbior. red. Z. Błażyński, londyn 1994, s. 735.

21 Ibid., s. 738.
22 Ibid., s. 739.
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I przyznać należy, że jeśli postrzega się tę akcję 
tak jak Zychowicz, to nie trzeba słownika wyra-
zów obcych, żeby nazwać współpracę z Sowie-
tami (nawet wymierzoną przeciwko Niemcom) 
kolaboracją (s. 169).

25. Autor, pokazując polskie złudzenia 
wobec Sowietów i Niemców, odbrązawia rze-
czywistość, co doskonale widać na przykładzie 
Wilna, które, jego zdaniem, PPP mogło dostać 
od Niemców w zamian za obronę przed Sowie-
tami, a wolało zdobywać! (s. 176) Inaczej tę 
kwestię postrzegała polska historiografia i taki 
też obraz przekazywany jest społeczeństwu  
do dziś23.

26. Zychowicz używa terminu „Galicja 
Wschodnia”, co nie jest poprawne. Nie tylko le-
piej brzmiąca „Małopolska Wschodnia” jest tu 
poprawniejsza, ale i bardziej… polska! (s. 184)

27. Książka jest pełna żalu, żalu pod adre-
sem Polaków! Napisana przez Polaka wpisuje 
się w nurt (jakże nieliczny jeszcze) rozliczenia 
się z przeszłością, a może, w co chcę wierzyć,  
w koncepcję uniknięcia w przyszłości podob-
nych błędów. Raz jeszcze powtórzę: to książka 
pełna żalu, ale pisana bez żalu, a raczej tak, aby 
czytelnik ronił łzy nie nad tym, co się stało, ale 
nad faktem, że tak się właśnie stało! Problem 
jednakże w tym, że to obraz jednoformatowy, 
a przez to niebezpieczny, niepokazujący cało-
ściowego obrazu – nie to, że zły czy źle napisa-
ny, ale mało wiarygodny swą wiarygodnością. 
Paradoks ów, w tym konkretnym przypadku, 
tłumaczy się twierdzeniem, że ten, kto historii 
II wojny światowej nie zna i „nauczy się” jej  
z tej książki, ten pozostałą historiografię odrzu-
ci, a tych, co historię znają, jest tak niewielu, że 
musieliby stać się „doktorami Judymami” i „Si-
łaczkami” w jednym: aby właściwie przekazać 
ją tym, którzy chcą, i tym, którzy nie chcą jej 
poznawać. W ten sposób domknięte koło staje 
się błędnym kołem. Czy warto takie kreować – 
to inna kwestia. Przykład intelektualnego oszu-

stwa: Autor udziela rad ex post Polskiemu Pań-
stwu Podziemnemu (i tym samym indoktrynuje 
czytelnika), że powinno było słuchać rozkazów 
Naczelnego Wodza (s. 127). Słusznie, ale…, 
według Zychowicza, dotyczy to jedynie osoby 
gen. Kazimierza Sosnkowskiego! Natomiast 
gdy ppłk Władysław liniarski „Mścisław” nie 
wykonywał rozkazów swego dowódcy, tj. gen. 
Tadeusza Bora-Komorowskiego (mniejsza 
o ich zasadność), to Autor określił takie zacho-
wanie mianem „bohaterstwa” (s. 185). I nie 
o różnice w rozkazach tu chodzi, ale o to, że  
Autor nie wytłumaczył czytelnikowi (szczegól-
nie temu młodemu), na czym polega meritum 
problemu. Wielka szkoda!

28. Autor bardzo często, za często, speku-
luje myślami postaci, przypisując im (bo gdzież 
dowody?) stany i emocje. Przykładem stwier-
dzenie: „ku uciesze Mikołajczyka” (s. 189), czy 
też: „nietrudno sobie wyobrazić, o czym myślał 
Stalin…” (s. 378), a także: „Przed oczyma sta-
wał mu [Stalinowi – M. S.] obraz wylatujących 
w powietrze posterunków NKWD, żołnierzy 
Armii Czerwonej ginących od strzałów zza 
węgła…” (s. 378). Historyk nie powinien, i nie 
może, używać takich stwierdzeń, podobnie jak 
nie może tak czynić publicysta historyczny bez 
udokumentowania źródłowego. Przypisywanie 
bowiem komuś takich zachowań skłania czy-
telnika do zajęcia jednoznacznego stanowiska,  
w sytuacji gdy nie wiemy, czy tak rzeczywiście 
było.

29. Tezy Autora o współpracy z Niemcami 
jako jedynej alternatywie przed Sowietami są 
być może zasadne, trafne i celowe, ale na pewno 
nie do końca osadzone w realiach hekatomby, 
którą Niemcy „zafundowali” Polakom24. Przy-
kład owego „racjonalnego” działania w posta-
ci Brygady świętokrzyskiej (s. 190) nie może 
jednak przesłaniać sytuacji innych oddziałów 
i innych zachowań. Niewątpliwie prowadze-
nie walki z Niemcami w obliczu naporu Armii 

23 Zob. m.in.: http://pl.wikipedia.org/wiki/Operacja_%E2%80%9EOstra_Brama%E2%80%9D; http://
www.edulandia.pl/edulandia/10,133633,14253440,Jak_przebiegala_operacja__Ostra_Brama_.html

24 Przykładem pierwszy akapit z „Biuletynu Informacyjnego” (BI) z 4 lutego 1943 r., gdzie czytamy: 
„Ostatnio przeprowadzone na terenie całej GG łapanki, w skali niewidzianej dotychczas – wywołały wśród 
ludności naszej pewien popłoch i zniecierpliwienie, wyrażające się w takich oto słowach: »Dajcie nam broń! 
Nie damy się zarzynać jak barany!«, »Dlaczego rząd nasz niczego nie przedsiębierze?... Róbmy powstanie« 
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Czerwonej było niecelowe25, ale kierownictwo 
AK decyzję taką podjęło i ponosi za nią histo-
ryczną odpowiedzialność, co nie znaczy, że na-
leży uznawać takie działania za całkowicie nie-
racjonalne w sytuacji braku wyjścia z sytuacji26. 
Znalezienie się bowiem między niemieckim 
młotem a sowieckim kowadłem po prostu unie-
możliwiło racjonalne (bierne) działanie w sytu-
acji, gdy oba zetknąć się musiały. I zetknęły się!

30. Autor bardzo trafnie pokazał mecha-
nizm ubezwłasnowolnienia AK przez proso-
wiecko nastawionych oficerów (płk Jan Rze-
pecki, płk Jerzy Kirchmayer, gen. Stanisław 
Tatar) (s. 204–209). I takie partie książki wiele 
wnoszą.

31. Należy żałować, że Zychowicz w ca-
łej pracy nie przyjął za punkt wyjścia analizy 
opartej na udokumentowanych i bezspornych 
źródłach, tak jak to uczynił w przypadku omó-
wienia sprawy zabicia ludwika Widerszala 
i Jerzego Makowskiego, oficerów BIP ZWZ-
AK (s. 212).

32. Niektóre stwierdzenia Autora budzą 
zdziwienie. Przykładem konstatacja, że „[An-
drzej Popławski – M. S.] »Sadeczko« miałby 
dzisiaj pomnik w każdym polskim mieście, 

gdyby zamiast Makowieckiego i Widerszala za-
strzelił Gomułkę, Bieruta, Spychalskiego i Mo-
czara” (s. 212). Nie dlatego wszakże, że tak by 
nie było, ale dlatego, że nie miało to znaczenia, 
gdyż jednych zastąpiliby inni i nie wiadomo, 
czy nie gorsi. A nawet jeśli tak by nie było, to 
antycypowanie faktów jest niedopuszczalne 
w krytyce naukowej.

33. Prawie połowa książki nie dotyczy ty-
tułowego obłędu, ale obłędu w ogóle; obłędu, 
jaki w latach II wojny światowej ogarnął pol-
skie elity rządzące. Niemniej jednak, oddając 
sprawiedliwość Autorowi, przyznać trzeba, że 
dobrze trzyma się on konwencji książki, kreśląc 
elementy i przyczyny małych obłędów, które 
złożyły się na największy z nich – powstanie 
warszawskie! (s. 229)

34. Zychowicz zdecydowanie odrzuca 
tezę, że powstanie wywołano po to, żeby zade-
monstrować światu „sprzeciw wobec oddania 
Polski w łapska Stalina” (s. 235), nazywając 
ją „całkowicie nielogiczną” (s. 235). Tworzy 
jednak konstrukcje myślowe trudne do jedno-
znacznej oceny. Jeśli nawet przyjąć, że sensow-
niejsza byłaby walka z Sowietami niż Niemca-
mi27, to już konkluzja, że „rzeczywiście byłby 

itp.”. Zob. „Przegląd Historyczno-Wojskowy”, R. IV (lV), nr specjalny 3 (200), 2003, cz. III. „Biuletyn Infor-
macyjny”. Przedruk rocznika 1944. Konspiracja, s. 1606; W czerwcu BI pisał, że „śmiertelny, odwieczny nasz 
wróg – Niemcy, uznali, że ta wojna stanowi dla nich wyjątkową sposobność do rozprawienia się z naszym na-
rodem raz na zawsze. Celem ich jest nie tylko niedopuszczenie do wskrzeszenia państwa polskiego, ale zupełne 
wystąpienie i zgładzenie z powierzchni narodu polskiego i jego kultury”. Zob. ibid., s. 1648–1649. W grudniu 
donosił: „Ostatnie dni codziennie przynoszą czerwone nekrologi zakładników z podpisem mordercy niemieckie-
go. Egzekucje zakładników raz po raz wstrząsają społeczeństwem. Wszyscy jednak wiemy, że są to ofiary walki 
nieubłaganej, walki, z której dumni są wszyscy Polacy”. Zob. ibid., s. 1723. W styczniu 1944 r. BI wiadomości 
z Kraju rozpoczął od stwierdzeń: „Mordy i łgarstwa. Terror niemiecki trwa […] Równocześnie wszystkie relacje 
stwierdzają, że od pewnego czasu nastąpiło wyraźne zaostrzenie »metod śledczych«”. Zob. ibid., s. 1743 itd.

25 Marek Kazimierz Kamiński pisał, że Stalinowi, pod koniec 1943 r., gdy w rozmowie z Rooseveltem 
mówił o warunkach (zerwanie powiązań z Niemcami i wezwanie do ogólnonarodowego powstania) nawiązania 
stosunków między ZSRS a Polską, „zależało jedynie na tym, aby wkraczająca do Polski Armia Czerwona zastała 
kraj wyniszczony i krwawo spacyfikowany przez Niemców”. Słusznie przy tym skonstatował, że „jakiekolwiek 
masowe i nieprzemyślane akcje, wymierzone w hitlerowski aparat przemocy, spotkałyby się bowiem niewątpli-
wie z terrorem rozpętanym na jeszcze większą skalę”. Zob. M. K. Kamiński, op. cit., s. 734.

26 Warto zwrócić m.in. uwagę na fakt, że w Warszawie, w czasie powstania, znajdowali się: wicepremier 
rządu Jan Stanisław Jankowski, Krajowa Rada Ministrów i Rada Jedności  Narodowej, czyli najważniejsze wła-
dze PPP. Marek Kazimierz Kamiński tak to oceniał: „W tej sytuacji Stalin nie mógł być zainteresowany w udzie-
leniu skutecznej pomocy walczącej Warszawie, gdyż zwycięstwo powstańców pozwoliłoby na ujawnienie się 
wobec władz sowieckich części legalnego rządu, podważając tym samym egzystencję marionetkowego tworu, 
zwanego PKWN”. Zob. M. K. Kamiński, op. cit., s. 747.

27 Odmiennie taką koncepcję ocenił Stanisław Salmonowicz, stwierdzając: „Realizm nakazuje nam po-
wiedzieć, że prawdopodobnie (ale nie na pewno!) kapitulacja [wobec Rosjan – M. S.] kosztowałaby naród polski 
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to dobitny protest przeciwko oddaniu Polski na 
pastwę Stalina, protest, który odbiłby się gło-
śnym echem” (s. 235–236), nie daje odpowiedzi 
na pytanie, jakie byłoby to echo. Czy należy ro-
zumieć, że AK uznana zostałaby przez „głośne 
echo” za organizację kolaborującą z Niemcami, 
co potwierdziłoby sowieckie propagandowe 
enuncjacje28, czy też „głośne echo” poszłoby 
jeszcze dalej, nazywając już nie tylko AK, ale 
wszystkich Polaków tchórzami i zdrajcami? 
I co z tego, że epitety byłyby nieprawdziwe, je-
śli ich brzmienie niewątpliwie już tak!

35. Autor przekonująco dowodzi, że po-
wstanie w Warszawie nie musiało wybuch-
nąć, gdyby nie decyzje Komendy Głównej 
AK (s. 242). Nie ma bowiem wystarczających 
przesłanek do mówienia o spontaniczności mło-
dzieży29, a są takie, aby stwierdzić, że AK było 
wojskiem, i to wojskiem zdyscyplinowanym30 
(s. 243).

36. Zychowicz za decyzję o wybuchu po-
wstania uznaje fakt, że nieformalnie odebra-
no Borowi-Komorowskiemu dowodzenie AK 
(s. 247). Bardzo ciekawe spostrzeżenie, ale 
gdzie dowody? Znamienne przy tym, że Autor 
11 stron dalej stwierdził, że faktycznym (choć 
nadal nieformalnym!) dowódcą AK został gen. 
leopold Okulicki (s. 258), co nie może stano-
wić dowodu przesądzającego.

37. Znamienne także, że Autor całą (lub 
prawie całą) winą za powstanie obarczył gen. 
Okulickiego, którego do kraju wysłał prze-
cież… gen. Kazimierz Sosnkowski, zdeklaro-
wany przeciwnik powstania! Charakterystycz-
ne przy tym, że Okulicki poleciał do Polski 
z instrukcjami, aby do powstania nie dopuścić. 
Szkoda, że Zychowicz nie dowiódł, co spowo-

dowało, że Okulicki, wsiadając do samolotu  
w Brindisi (a może jeszcze w londynie?) jako 
przeciwnik powstania w Warszawie (czy rze-
czywiście?), wylądował pod Krakowem na spa-
dochronie jako jego zagorzały zwolennik. Skąd 
taka metamorfoza i czy miała ona związek z do-
mysłem o współpracy z wywiadem sowieckim? 
Tych wątpliwości Autor nie wyjaśnił, tłumacząc 
się brakiem dowodów źródłowych w postaci 
niedostępnych archiwaliów sowieckich.

38. Autor jednoznacznie przesądza fakt, 
że tylko w polskiej i bolszewickiej armii oficer, 
który stwierdza, że jeśli nie otrzyma pomocy, to 
„przynajmniej umrzemy w walce” (s. 279), zo-
stałby „natychmiast rozbrojony i aresztowany 
przez własnych podwładnych” (s. 279). Prze-
czą temu oczywiste fakty dotyczące m.in. armii 
japońskiej czy niemieckiej, a zapewne wielu, 
wielu innych.

39. Zychowicz pokazał prawdopodob-
ne kulisy spisku Okulickiego, Pełczyńskiego 
i Chruściela, którzy 31 lipca 1944 r. „przekona-
li” Bora-Komorowskiego, przy pomocy sprepa-
rowanej mistyfikacji, o konieczności wywoła-
nia powstania (s. 286–387). Wielce znamienne, 
a zarazem odrażające to było działanie. I to 
w książce widać doskonale.

40. Rozdział Bój bez broni jest najbar-
dziej wstrząsający i nie dlatego, że Autor opisał 
w nim dantejskie sceny powstania, ale dlatego, 
że przytoczył suche fakty, w tym wstrząsające 
dane liczbowe (s. 301–309).

41. Książka ma wiele emocjonalnych, od-
autorskich dygresji (m.in. s. 331, 363), które 
nie mieszczą się w kanonie pracy naukowej, ale 
w tym konkretnym przypadku służą narracji, 
powodują, że czytelnik ma (ale czy tak jest?) 

o wiele mniej, jednak nawet jeśli była możliwa – stanowiłaby decyzję o licznych pasywach. Decyzja walki była 
jeszcze jedną próbą samookreślenia się narodu polskiego”. Zob. S. Salmonowicz, Powstanie warszawskie. Pró-
ba uporządkowania problemów genezy i oceny ogólnej, Toruń 1990, s. 115.

28 Nie można ignorować faktu, że Stalin 1 grudnia 1943 r. w rozmowie z F. D. Rooseveltem oskarżył 
„władze Rzeczypospolitej o powiązania z Niemcami, AK zaś o mordownie sowieckich partyzantów zamiast 
podejmowania walki ze wspólnym wrogiem”. Zob. M. K. Kamiński, op. cit., s. 734.

29 Pięćdziesiąt lat po powstaniu warszawskim Aleksander Małachowski skonstatował, że przywódcy po-
lityczni i dowódcy AK „nie umieli myśleć kategoriami historycznymi. Zamiast naczelnej troski, by nas ocalić, 
rzucali nasze życie na teren walki politycznej. Naiwnie wierzyli, że jeśli na terenach Polski zaistnieją, choć przez 
chwilę, prawowite, polskie, londyńskie władze, to Stalin i pozostali mocarze tego świata uszanują naszą ofiarę”. 
Zob. A. Małachowski, O sprawiedliwość dla półwiecza, „Wiadomości Kulturalne”, nr 11, 7 VIII 1994, s. 3.

30 Na ten temat: E. Duraczyński, op. cit., s. 83.
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poznać dosłowne (a niejednokrotnie dosadne) 
zdanie i opinie Autora.

42. Rozdział Ludobójstwo ’44 to jeden 
wielki akt oskarżenia przeciwko dowódcom 
powstania warszawskiego. Akt, w którym sta-
le i merytorycznie przemawia prokurator. Ale 
należyty wymóg „procesu” nie został niestety 
spełniony – zabrakło „obrońcy z urzędu”. Au-
tor stworzył obraz niezwykle poruszający, do-
bierając wydarzenia i fakty tak, aby czytelnik 
mógł zobaczyć własnymi oczami ludobójstwo 
Warszawy. I to się niewątpliwie udało. Robi to 
wstrząsające i jednocześnie obłędne wrażenie!

43. Zdaniem Autora warszawiacy bardzo 
szybko znienawidzili AK (s. 348). Ale dał się 
on ponieść emocjom (o to nietrudno przecież 
w obliczu pisania o hekatombie), gdy pytał, na 
jakie cele ZWZ-AK wydała pieniądze dostar-
czone m.in. przez cichociemnych z londynu  
(s. 352). I „dlaczego nie zakupiono za nie nie-
zbędnych zapasów na wypadek powstania”? 
Otóż, jak sam wcześniej pisał, powstania 
w Warszawie miało nie być, a o zaopatrze-
niu prowincji m.in. w medykamenty nie ma 
w książce słowa!

44. W rozdziale Powstanie przegrało, ale 
wygrało Autor „rozprawił się” z czterema naj-
większymi tezami-kłamstwami dotyczącymi 
powstania31. I uczynił to nader przekonująco.

45. Po „rozprawieniu się” z powstaniem 
przeszedł Zychowicz do odbrązowienia jego le-
gendy (s. 382). Stwierdził, że powstanie i jego 
skutki w dużym stopniu przyczyniły się do suk-
cesu komunizmu wśród Polaków (s. 382), co 
uznać należy za tezę bardzo interesującą, ale 
także wstęp do dalszych rozważań.

46. Autor, co jest błędem metodycznym, 
wynikającym z pisania pod konkretną tezę, nie 
oddał głosu źródłom, które stoją w wyraźnej 
sprzeczności z przyjętymi przez niego założe-
niami32.

47. Bardzo wyraźnie pokazał Zychowicz 
mechanizm działania sowieckiego dyktatora 

i jego politykę wobec Polaków, gdy pisał, że 
około 10 września 1944 r. Polacy gotowi byli 
na kapitulację, na którą „nie zgodził się” Stalin. 
Sprowokował on Polaków do wytrwania, po-
zwalając alianckim samolotom na lądowanie po 
wschodniej stronie Wisły (s. 394).

48. Autor uważa, że Sowieci zinfiltrowa-
li PPP i rząd na uchodźstwie, co go nie dziwi 
w świetle ich dokonań na tym polu, szczególnie 
jeśli zważyć, że tego samego dokonali wobec 
Amerykanów, Brytyjczyków, a nawet… Niem-
ców (s. 407).

49. Uważna analiza treści książki wiedzie 
do spostrzeżenia, że Autor steruje strumieniem 
informacji i faktów, aby niektóre kwestie były 
zagadką rozwikłaną dopiero na końcu książki. 
Tak jest m.in. z informacją o osobie, która blo-
kowała kontakty londynu z Warszawą, szcze-
gólnie tuż przed wybuchem powstania. Tajem-
nicę ujawnił dopiero na s. 416, zdradzając, że 
chodziło o gen. Stanisława Tatara.

50. Autor podaje bardzo ciekawe informa-
cje o generałach Tatarze i Okulickim, z których 
wynika, że obaj byli co najmniej sterowani 
przez sowiecki wywiad. Jeśli tak nie było, byli 
zapewne agentami NKWD.

51. Autor jest zdeklarowanym zwolenni-
kiem tezy, że żadna współpraca z Sowietami 
na poziomie partnerskim nie była możliwa. 
Wielokrotnie w swej pracy udowadnia to twier-
dzenie, przytaczając odpowiednie fakty i doko-
nując właściwych dla tezy rozważań. W sposób 
bardzo wyraźny rozprawia się z ustaleniami 
dotychczasowej, polskiej historiografii, niejed-
nokrotnie negując a priori jej ustalenia. Każ-
dy ma prawo do własnych sądów, ale w opinii 
Zychowicza nie istnieją żadne przesłanki do 
analizy tych ustaleń. Musi to budzić i budzi 
wątpliwości, a zarazem każe postawić pytanie – 
dlaczego Autor nie opatrzył książki przypisami, 
w których z powodzeniem mógł naukowo udo-
wodnić postawione tezy. W niewielkim stopniu 
zmieniłoby to konstrukcję książki, a pozwoliło-

31 Eugeniusz Duraczyński stwierdził, że pół wieku po powstaniu w Polsce myśl o tym, że zwyciężyło była 
bardzo żywa. Pisał: „Odnoszę wrażenie, że do podobnych myśli nawiązują dziś ci wszyscy, którzy straszliwie 
przegrane powstanie nazywają zwycięskim, oraz ci, którzy próbują określić jego ówczesne i późniejsze miejsce 
pośród czynników sprawczych historii Polski lat 1945–1990”. Zob. E. Duraczyński, op. cit., s. 86.

32 Zob. przede wszystkim: „Przegląd Historyczno-Wojskowy”, R. V (lVI), nr specjalny 4 (205), 2004, 
cz. IV: „Biuletyn Informacyjny”. Przedruk roczników 1944–1945. Powstanie warszawskie i konspiracja.
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by na podniesienie jej poziomu merytorycznego 
i metodycznego.

52. Autor wielokrotnie przeciwstawia dzia-
łania liderów PPP wobec Sowietów identycz-
nym działaniom wobec Niemców. Za każdym 
razem stwierdza to samo – rozmowy z Niem-
cami odebrano by jako zdradę, a z Sowietami 
nie! Nie ma tu sporu, ale brakuje konstatacji, że 
przywódcy PPP uznawali okupację niemiecką 
za stan przejściowy, w Sowietach upatrywali 
zaś potencjalnych sojuszników, przewidując, że 
alianci Polskę zdradzili.

53. Autor wielokrotnie udziela rad Pola-
kom, ale czyni to ex post. Ma to swoje uzasad-
nienie w świetle konwencji książki, ale nie ma 
nic wspólnego z historyczną analizą. Uznać na-
leży takie praktyki za spekulacje (m.in. s. 478).

54. Paradoks książki polega na tym, że 
nigdy nie powstałaby, gdyby nie „obłęd 1944 
roku”. Dobrze to czy źle – ocenią czytelnicy.

W moim przekonaniu to „najlepsza”, pa-
triotyczna (w mackiewiczowskim wydaniu) 

książka o obłędzie, który dosięgnął Polaków  
w latach II wojny światowej. Książka która 
jednak nie zamyka (a raczej otwiera) płasz-
czyzny dalszych sporów i dywagacji. Książka 
doskonale pasująca do wypowiedzianej prawie 
dwadzieścia lat temu przez Jerzego Turowi-
cza konstatacji, że „historycy, politologowie 
i publicyści wiodą i długo jeszcze będą wiedli 
spory na temat Powstania Warszawskiego: czy 
decyzja powstania i chwila jego wybuchu były 
błędem, czy też nim nie były, czy za nieuniknio-
ną klęskę warto było zapłacić śmiercią tysięcy 
ludzi i zniszczeniem Warszawy”34. Dodajmy, że 
myśl ta jest ze wszech miar trafna, o czym prze-
konamy się przy okazji najbliższej, 70. rocznicy 
wybuchu powstania w Warszawie – 1 sierpnia 
2014 r., ale naukowo mało uzasadniona, co 
uwarunkowane jest brakiem dostępu do archi-
waliów sowieckich35.

Marek Sioma 
lublin

Geoffrey z Monmouth, Historia królów Brytanii, tłum. Aleksandra Rado-
myska, Armoryka, Biblioteka Tradycji Europejskiej nr 40, Sandomierz 2012, 
ss. 269

Wiadomość, że na rodzimym rynku wy-
dawniczym pojawił się polski przekład kro-
niki Geoffreya z Monmouth Historia regum 
Brittaniae z pewnością ucieszyła niejednego 
mediewistę. Historia królów Brytanii, kronika 
spisana w pierwszej połowie XII w., zasłynęła 
przede wszystkim dzięki obszernemu wykła-
dowi przedchrześcijańskich dziejów Brytanii. 
Najbardziej znanymi jej bohaterami są posta-
cie króla Artura oraz maga-wieszcza Merlina. 
Niezwykle popularne (do dnia dzisiejszego za-
chowało się ponad 200 rękopisów) i już w śre-
dniowieczu kontrowersyjne dzieło angielskie-
go kronikarza doczekało się licznych wydań  

i przekładów – głównie anglojęzycznych. Tym 
bardziej ucieszyć mogła wiadomość o uprzy-
stępnieniu polskiemu czytelnikowi napisanego 
nieprostą łaciną dzieła.

Trudnego zadania tłumaczenia i wydania 
dwunastowiecznego tekstu podjęło się sando-
mierskie wydawnictwo Armoryka, specjalizu-
jące się w opracowywaniu przekładów źródeł 
historycznych i klasyków literatury dawnych 
epok. Powiedzmy jednak już na wstępie, że 
nawet przy dużej dozie dobrej woli trudno jest 
uznać wykonaną przez Armorykę pracę choćby 
za poprawną. Nawet zakładając, że wydanie 
to służyć ma przede wszystkim popularyzacji 

*          *          *

34 J. Turowicz, Powstanie Warszawskie, „Tygodnik Powszechny”, nr 31 (2351), 3 VIII 1994, s. 1.
35 Stan i potrzeby…, s. 12.
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Geoffreyowego tekstu, uznać wypada, że zosta-
ło ono przygotowane w sposób nie tylko daleki 
od poprawności, ale wręcz naganny.

Wydanie jednojęzyczne, bez załączonego 
tekstu oryginalnego, zupełnie pozbawiono ja-
kiegokolwiek aparatu krytycznego, czy choć-
by wstępu informującego czytelnika, z jakim 
i z jak ważnym dla historiografii europejskiej 
tekstem ma okazję się zapoznać. Krótkie, jed-
nostronicowe wprowadzenie O autorze, bez za-
jąknięcia podające bardzo uproszczone i naiw-
nie wyłożone informacje, niepoparte w dodatku 
odwołaniami do choćby podstawowej literatury 
przedmiotu, trudno przecież za wstęp uznać.

Najcięższym przewinieniem, rzec można 
grzechem śmiertelnym polskiego tłumaczenia, 
jest jednak fakt, że zostało ono opracowane na 
podstawie ponadstuletniego, bo pochodzące-
go z 1904 r., angielskiego przekładu autorstwa 
Sebastiana Evansa. Wydanie, na którym bazu-
je Armoryka, nie jest przy tym ani najnowszą, 
ani najlepszą z anglojęzycznych edycji Historii 
Geoffreya. Wydaje się, że głównym kryterium, 
które mogło kierować wyborem tego konkret-
nego przekładu, jako podstawy do sporządzenia 
polskiego wydania, jest fakt, że jest ono do-
stępne nieodpłatnie w tzw. domenie publicznej 
i wygasły na nie prawa autorskie. Dodajmy je-
dynie, gwoli ścisłości, że najnowsze dostępne 
na rynku wydanie łacińsko-angielskie tekstu 
Historii trafiło do księgarń w 2007 r.

W tym miejscu warto zatrzymać się nad ję-
zykową stroną polskiego wydania kroniki, która 
jest zdecydowanie jego najsłabszym elemen-
tem. Oczywiste jest stwierdzenie, że każde tłu-
maczenie oddala czytelnika od tekstu oryginału. 
Jednak w wypadku polskiego przekładu kroniki 
Geoffreya z Monmouth wydawać się może, że 
jego autorzy dołożyli wszelkich starań, by tę 
odległość dodatkowo powiększyć. Tłumaczka, 
trzeba to powiedzieć, trzyma się wiernie tekstu 
angielskiego, powielając przy tym, niestety, 
wszystkiego jego błędy. Wyraźnie też widać, że 
w jej przekładzie brakuje językowego wyczucia 
epoki i znajomości polskiej tradycji historiogra-

ficznej – stąd w tekście pełno rażących zwrotów 
współczesnych (słabym, ale jednak usprawie-
dliwieniem, jest fakt, że niemal wszystkie prze-
jęte są z tekstu angielskiego) bądź kolokwial-
nych. I tak wojujący z Brytami Juliusz Cezar 
dowodzi „szwadronami” swoich „żołnierzy”. 
Podobnie, Brytowie, ustawieni w „bataliony”, 
pod dowództwem swojego „generała” poko-
nują germańskich najeźdźców, w konsekwen-
cji czego „Sasi uciekają, gdzie pieprz rośnie” 
(sic!). Skoro do odpowiedzi zostali wywołani 
mało sympatyczni przybysze z Germanii, warto 
także wspomnieć o niespotykanym w polskiej 
literaturze historycznej tłumaczeniu imienia 
jednego z ich przywódców – Horsy. Tłumaczka 
opracowująca polski przekład również i w tym 
wypadku za dobrą monetę wzięła tłumaczenie 
Sebastiana Evansa, skutkiem czego Horsa zo-
stał nazwany Horsusem. Faktem jest jednak – 
osłabia to nasz zarzut – że takie brzmienie imie-
nia jednego z saskich wodzów, mimo to iż nie-
funkcjonujące w polskiej tradycji (i nieczęste  
w zachodniej), bliższe jest łacinie i wykładni 
przyjętej w najnowszym wydaniu anglo-łaciń-
skim1. Niekonsekwentnie tłumaczone są także 
niektóre imiona i nazwy własne – dla przykładu 
imię Katigern raz zapisywane jest przez „C”, 
a raz przez „K”.

Spojrzenie na techniczną stronę polskie-
go wydania kroniki Geoffreya z Monmouth 
również pracy wykonanej przez Armorykę nie 
pozwala wystawić wysokiej noty. Duża liczba 
niedociągnięć redakcyjnych i technicznych, 
mnożących się wraz z kolejnymi stronami prze-
kładu, świadczyć może o pośpiechu, z jakim 
został on wydany. Mimo że w stopce można 
odnaleźć informację o przeprowadzeniu redak-
cji, czytelnik na każdej stronie (zaczynając od 
pierwszej!) odnaleźć może liczne literówki lub 
urwane bądź niedopasowane gramatycznie do 
reszty zdania frazy. W niektórych przypadkach 
prowadzi to do kompletnego zatarcia sensu 
tłumaczonego tekstu. Odnaleźć można także, 
niestety również bez większego trudu, podwo-
jony zaimek zwrotny „się”, stojący zarówno  

1 Por.: Geoffrey of Monmouth, Historia regum Brittaniae. A variant version, wyd.: J. Hammer, Cambridge 
1951, VI, 1, s. 109 i n.; Geoffrey of Monmouth, Historia regum Brittaniae, wyd.: M. D. Reeve, tłum.: N. Wright, 
Woodbridge 2007, VI, s. 122 i n.
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przed, jak i po opisywanym przezeń czasow-
niku i inne podobne usterki. Wszystkie te re-
daktorskie i edytorskie niedoróbki wzmacniają 
i tak już silne wrażenie, że czytelnik armory-
kańskiego przekładu Geoffreya z Monmouth 
ma do czynienia z pracą wydaną niechlujnie  
i amatorsko. Wielka szkoda, bowiem kronika ta 
ze wszech miar zasługuje na solidne naukowe 
wydanie w języku polskim. 

Wydawnictwo Armoryka, publikując tak 
mierne opracowanie kroniki Geoffreya z Mon-
mouth, szkodzi jednak nie tylko sobie, ale 
przede wszystkim psuje rynek wydawniczy 

źródeł historycznych. Pojawienie się polskiego 
przekładu, mimo iż niechlujnego i pod każdym 
względem nienadającego się jako pomoc w pra-
cy naukowej czy wręcz trudnego w lekturze ze 
względu na niedociągnięcia techniczne, opóź-
nić może pojawienie się poprawnie opracowa-
nego tłumaczenia tego dwunastowiecznego kla-
syka. Pozostaje nam zatem wystawić Armoryce 
ocenę niedostateczną i liczyć na to, że Historią 
królów Brytanii zainteresują się także inni wy-
dawcy.

Tomasz Tarczyński 
lublin

Joanna Matyasik, Obóz polityczny króla Michała Korybuta Wiśniowie- 
ckiego, Warszawa 2011, ss. 395

Okres panowania pierwszego „króla roda-
ka” od kilkunastu lat cieszy się znacznym za-
interesowaniem wśród historyków, co przyczy-
niło się do lepszego poznania tego krótkiego, 
ale słabo dotąd rozpoznanego okresu naszych 
dziejów. W problematykę tę wpisuje się rów-
nież praca J. Matyasik dotycząca obozu poli-
tycznego króla Michała. Należy zauważyć, że  
Autorka podjęła się dość trudnego tematu, jakim 
jest próba wyłonienia królewskiego stronnictwa 
funkcjonującego w latach 1669–1673. Okres  
rządów Michała Korybuta jest wprawdzie 
krótki, ale jednocześnie dość zawiły, o czym 
przekonali się badacze zajmujący się tym burz-
liwym okresem dziejów Rzeczypospolitej. 
Wydaje się, że opracowanie takiego tematu wy-
maga wiele lat badań, aby uzyskać dobre roze-
znanie w zawirowaniach politycznych tej epo-
ki. Tymczasem ten jakże złożony i trudny temat 
stał się przedmiotem pracy doktorskiej. Z tego 
też powodu należy podkreślić swoistą odwagę 
badawczą J. Matyasik, podjęła się ona przed-
stawienia problematyki, która może wydawać 
się zbyt trudna dla osoby kształtującej warsztat 
naukowy historyka.

Praca została podzielona na cztery roz-
działy, które, z wyjątkiem pierwszego, są jesz-
cze podzielone na podrozdziały. W pierwszym 

z nich Autorka przedstawiła genezę obozu po-
litycznego Michała Korybuta. Rozdział drugi, 
który stanowi zasadniczą część pracy, dotyczy 
struktury stronnictwa dworskiego. J. Matyasik 
wyodrębniła otoczenie króla Michała, stronni-
ków podkanclerzego koronnego Andrzeja Ol-
szowskiego, dominujący wówczas na litwie 
ród Paców oraz zaplecze regionalne stronnictwa 
dworskiego. Osobny podrozdział został poświę-
cony konfliktom wewnątrz obozu królewskiego, 
a zwłaszcza sporowi najważniejszych współ-
pracowników władcy, czyli A. Olszowskiego  
z Krzysztofem Pacem. Interesująco przedsta-
wiają się również dwa ostatnie rozdziały. Pierw-
szy z nich przybliża stanowisko obozu królew-
skiego w kwestii polityki państwa polsko-litew-
skiego, tak w wymiarze wewnętrznym, jak i ze-
wnętrznym. Natomiast rozdział ostatni opisuje 
metody działania stronnictwa dworskiego.

Najważniejszy w całej pracy jest rozdział 
drugi, który jednak budzi najwięcej zastrzeżeń. 
Autorka przedstawiła w nim osoby ze stronnic-
twa króla Michała. Wydaje się zresztą, że możli-
we jest tylko wyłonienie najważniejszych stron-
ników dworu, gdyż zachowane źródła w wielu 
przypadkach nie pozwalają na definitywne roz-
strzygnięcie, czy dana osoba należała do stron-
nictwa królewskiego, czy tylko pozostawała 
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lojalna wobec władcy. Wprawdzie większość 
stronników pierwszego „króla rodaka” została 
w książce wymieniona, ale w zestawieniu tym 
brakuje jeszcze wielu osób, które odgrywały 
istotną rolę. Spośród senatorów należy tu wy-
mienić wojewodę mazowieckiego Wojciecha 
Krasińskiego, kasztelana halickiego Aleksan-
dra Cetnera i kasztelana mścisławskiego Pawła 
Ryszkowskiego. Przedstawiony w tym rozdzia-
le obraz stronnictwa dworskiego miejscami jest 
nieco rozmyty. Widać to wyraźnie w podroz-
dziale omawiającym zaplecze regionalne stron-
nictwa Michała Korybuta. Autorka wymienia  
w nim wiele osób, ale zazwyczaj nie podaje in-
formacji, które z nich były faktycznymi przy-
wódcami stronnictwa w danym regionie.     

W przypadku kilku osób zaliczonych 
przez J. Matyasik do obozu politycznego kró-
la Michała nasuwają się poważne wątpliwości. 
Autorka jako stronnika dworu uznała m.in. 
kasztelana chełmińskiego Damiana Kretkow-
skiego (s. 97). Należy jednak zaznaczyć, że  
w październiku 1672 r. Kretkowski wraz z kil-
koma innymi malkontentami (Krzysztofem 
Grzymułtowskim i Janem Żelęckim) uciekł 
z obozu pod Gołębiem, gdyż obawiał się zacho-
wania zebranej tam szlachty.      

Wiele wyrażonych w książce opinii jest 
dyskusyjnych bądź nieprecyzyjnych. Takim 
przykładem jest chociażby informacja, że 
„zjazd warszawski przełożono nawet o 100 dni”   
(s. 169). Wspomniany zaś generalny zjazd war-
szawski, po przekształceniu w sejm pacyfika-
cyjny, trwał w sumie 100 dni, a zatem obrady 
zostały przedłużone o 85 dni, gdyż zjazd ten 
miał trwać tylko dwa tygodnie. Jako dyskusyjne 
można przytoczyć zdanie, że „w maju 1670 r. 
dwór przystąpił do otwartej walki z opozycją” 
(s. 307). Tymczasem władca i jego doradcy po 
dwukrotnym zerwaniu sejmu odwołali się do 
szlachty, która na sejmikach relacyjnych zdecy-
dowanie opowiedziała się przeciwko destruk-
cyjnym działaniom malkontentów. Należy tu 
zaznaczyć, że dwór wykorzystał te wydarzenia, 
aby zastraszyć opozycjonistów, ale raczej nie 
można tych działań uznać jako otwartą walkę 
z malkontentami.  

Przy ocenie różnych wydarzeń dokona-
nej przez Autorkę pojawiają się również sfor-

mułowania błędne, które należy skorygować. 
Jako przykład można podać zdanie z rozdziału 
drugiego, że „królewska matka dość aktyw-
nie uczestniczyła w życiu publicznym, żadna 
większa uroczystość dworska nie odbyła się 
bez jej udziału” (s. 45). Tymczasem, jak wiado-
mo, Gryzelda Wiśniowiecka nie wzięła udziału  
w uroczystościach weselnych swego syna króla 
Michała z Eleonorą Habsburżanką. Nie można 
się również zgodzić z poglądem, że król „we-
dług starych zasad nadał przywilej na laskę 
marszałkowską Stanisławowi Herakliuszowi 
lubomirskiemu” (s. 172). Wprawdzie począt-
kowo władca nadał lubomirskiemu marszał-
kostwo nadworne koronne dożywotnio, lecz 
wskutek sprzeciwu większości parlamentarzy-
stów zmienił przywilej i przekazał mu ten urząd 
jedynie na dwa lata. 

W książce występują również pomyłki od-
noszące się do pełnionych przez niektóre osoby 
urzędów i godności. Stefan Stanisław Czarniec-
ki został pisarzem polnym koronnym w 1671 r., 
nie zaś, jak podaje Autorka, w roku 1670 (s. 46–
47). Z kolei Kazimierz Zawadzki był starostą 
puckim, natomiast w książce występuje błęd-
nie jako starościc pucki (s. 73 i 240). Błędna 
jest również informacja, że Krzysztof Żegocki 
otrzymał biskupstwo kujawskie (s. 91), gdyż do 
śmierci pozostał biskupem chełmskim. Zupeł-
nie mylne jest natomiast zdanie, że Krzysztof 
Grzymułtowski „w rok po napaści [na sejmiku 
w środzie] został jednomyślnie wybrany wo-
dzem pospolitego ruszenia i prezydentem Try-
bunału Piotrkowskiego” (s. 316). Należy tutaj 
zaznaczyć, że duktorem pospolitaków poznań-
skich i kaliskich w 1671 r. był wojewoda kaliski 
Jan Opaliński, zaś Grzymułtowski mógł być 
wówczas co najwyżej rotmistrzem jednej z cho-
rągwi pospolitego ruszenia wielkopolskiego. 
Ponadto kasztelan poznański był marszałkiem 
Trybunału Koronnego, nie mógł natomiast zo-
stać prezydentem tego Trybunału, gdyż funkcję 
tę sprawował zawsze deputat duchowny.

Niektórych osób ze stronnictwa królew-
skiego, odgrywających w nim niewielką rolę, 
Autorka nie zdołała poprawnie zidentyfikować. 
Przykładowo można tu wymienić „niejakiego 
Tolińskiego” (s. 62) i „bliżej nieokreślonego 
księdza Witnickiego” (s. 68). Tymczasem cho-

ARTyKuły RECENZyJNE I RECENZJE



329

dzi tutaj o dworzanina królewskiego Jana Teliń-
skiego (od 1672 r. podczaszego warszawskiego) 
i kanonika gnieźnieńskiego Jana Witwickiego.     

Należy podkreślić, że Autorka przeprowa-
dziła szeroką kwerendę w zbiorach krajowych, 
wykorzystując materiały z czterech archiwów 
i dziewięciu bibliotek.  Pominęła jednak dwa 
cenne rękopisy z Archiwum Państwowego 
w Krakowie. Pierwszym z nich jest silva rerum 
sekretarza królewskiego Hieronima Pinocciego, 
drugim są kodycyle króla Michała Korybuta1. 

W swojej pracy J. Matyasik wykorzystała 
przeszło pięćdziesiąt wydawnictw źródłowych, 
pominęła jednak kilka istotnych źródeł wyda-
nych drukiem2. W dwóch przypadkach autorka 
korzystała z edycji XIX-wiecznych, chociaż po-
siadamy nowe krytyczne wydanie dzieł M. Je-

miołowskiego i G. Krasińskiego3. Imponująca 
jest natomiast bibliografia opracowań, która za-
wiera przeszło trzysta trzydzieści pozycji. 

Książka jest przejrzysta dla czytelnika 
i została napisana poprawnym językiem. Nie 
ulega wątpliwości, że jest to cenne opracowa-
nie, które być może stanie się zachętą do na-
pisania pracy o stronnictwie malkontentów, co 
z pewnością będzie łatwiejszym zadaniem, niż 
wyłonienie stronników pierwszego „króla roda-
ka”. Kończąc, należy stwierdzić, że opracowa-
nie J. Matyasik, mimo pewnych braków, dość 
dobrze przedstawia obraz obozu politycznego 
króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego.    

Leszek A. Wierzbicki
lublin

1 Archiwum Państwowe w Krakowie (oddział na ul. Siennej), Archiwum Rodziny Pinoccich 372 i Zbiór 
Edmunda Diehla, teka 8, nr 25.

2 Akt konfederacji wojska litewskiego zawiązanej w Kobryniu 22 listopada 1672 roku, wyd. l. A. Wierz-
bicki, „Res Historica”, t. 21, 2005, s. 135–138; Pamiętniki historyczne, wyd. l. Hubert, t. I, Warszawa 1861; 
Relacye nuncyuszów apostolskich i innych osób o Polsce od roku 1548 do 1690, wyd. E. Rykaczewski, t. II, Ber-
lin–Poznań 1864; Testament Gryzeldy Konstancji z Zamoyskich Wiśniowieckiej z 1672 roku, wyd. K. Przyboś, 
„Genealogia. Studia i Materiały Historyczne”, t. 15, 2003, s. 95–108.  

3 M. Jemiołowski, Pamiętnik dzieje Polski zawierający (1648–1679), oprac. J. Dzięgielewski, Warszawa 
2000; G. Krasiński, Taniec Rzeczypospolitej Polskiej, oprac. M. Korolko, Warszawa 1996.

Andrzej Przybyszewski, 9. Pułk Ułanów Małopolskich 1809–1947, Rado-
myśl Wielki 2011, historyczna.pl, ss. 461

Praca Andrzeja Przybyszewskiego nosząca 
tytuł 9. Pułk Ułanów Małopolskich 1809–1947 
została wydana w 2011 r. Autor zadedykował ją 
w pierwszej kolejności pamięci Ułanów Mało-
polskich, następnie zaś – swoim rodzicom. Nie 
bez powodu wspominam na wstępie o treści 
dedykacji. Istnieje bowiem między nimi ścisły 
związek. Gdyby nie ojciec autora, śp. Stanisław  
Przybyszewski, i jego znajomość z oficerami 9. 
PUM (9. Pułku Ułanów Małopolskich, w dal-
szej części artykułu zamiennie z 9. PU), ten naj-
prawdopodobniej nigdy nie zainteresowałby się 
opisywanym tematem i powyższa praca pewnie 
nie powstałaby nigdy.

Biorąc po raz pierwszy książkę do ręki 
(format A4 w układzie poziomym), można od-
nieść wrażenie, że jest to bardziej album niż 
opracowanie naukowe sensu stricto. Tymcza-
sem jest zupełnie inaczej. Już tylko pobieżna 
lektura wystarczy, by przekonać się, że jest to 
dość obszerna monografia oparta głównie na 
materiałach znajdujących się w zasobach Cen-
tralnego Archiwum Wojskowego w Remberto-
wie, ale także Archiwum Instytutu i Muzeum 
gen. Sikorskiego w londynie, przeplatana licz-
nymi wspomnieniami i relacjami. Całość wzbo-
gaca ciekawy materiał ikonograficzny.
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Pracę swoją Autor podzielił na dwie głów-
ne części, które wzajemnie się uzupełniają. 
Pierwszą z nich stanowi część opisowa, drugą 
natomiast – biograficzna. W skład części opi-
sowej, oprócz wstępu Autora, wchodzi sześć 
rozdziałów. Są to: I. Tradycja pułku, II. Walki 
o niepodległość 1918–1921, III. Pułk w latach 
1921–1939, IV. Pułk w kampanii wrześniowej, 
V. W Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, 
VI. Symbole i tradycja.

Do pierwszej części należą także cztery 
aneksy: statut Koła Pułkowego 9. PUM, regu-
lamin odznaki pamiątkowej 9. PUM oraz dwa 
wspomnienia o gen. Tadeuszu Komorowskim, 
wieloletnim dowódcy 9. PUM autorstwa gen. 
Klemensa Rudnickiego i ppłk. Stefana Toma-
szewskiego.

Część opisową wieńczą liczne wykazy 
i zestawienia. Jest ich łącznie 18. Obejmują one 
nazwiska dowódców, oficerów, żołnierzy pole-
głych i wyróżnionych różnego rodzaju odzna-
czeniami w poszczególnych okresach istnienia 
9. PU.

Część druga to, jak wspomniałem wyżej, 
część biograficzna. Autor przedstawił w niej 
sylwetki ułanów, którzy służyli w pułku w la-
tach 1918–1947.

Nim  przejdę  do  zaprezentowania  zalet  
i wad pracy, słów parę o historii 9. PU, która 
obejmowała łącznie 138 lat. Jego początki 
to okres Księstwa Warszawskiego. Pułk za-
słynął wówczas obroną Gdańska w 1813 r. 
Odtworzony w czasie powstania listopado-
wego, początkowo pod nazwą 2. Pułku Jaz-
dy Sandomierskiej, istniał następnie jako 9. 
Pułk Ułanów. Jego żołnierze, tocząc walkę 
w trudnych warunkach powstańczych, zdobyli  
12 Krzyży Virtuti Militari. Kolejny etap istnienia 
9. PU rozpoczął się w 1918 r. Uczestniczył on 

w wojnie lat 1918–1921, zapisując się złotymi 
zgłoskami w historii jazdy polskiej jako jeden 
z autorów zwycięskiej bitwy pod Komarowem 
31 sierpnia 1920 r. Po niespełna dwudziestu la-
tach pokoju 9. PU ponownie wyruszył w pole. 
W 1939 r. w składzie Armii „Poznań” brał 
udział w największej bitwie Września, nad Bzu-
rą, a następnie, po przebiciu się do Warszawy,  
w jej obronie1. Za niezachwianą postawę w cza-
sie całej kampanii wrześniowej sztandar 9. 
PUM został udekorowany Krzyżem Srebrnym 
Virtuti Militari2. „Dziewiątacy”, którym udało 
się przedostać na Zachód, odtworzyli pułk we 
Francji w 1940 r. Uczestniczył on w obronie 
tego kraju, a następnie został przerzucony do 
Anglii, gdzie jako jednostka szkoleniowa istniał 
do 1947 r. W okupowanym kraju, w ramach Ar-
mii Krajowej, działał szwadron noszący imię 9. 
PUM.

Czas teraz na analizę. Postaram się omówić 
każdy rozdział z osobna, by następnie przejść 
do zaprezentowania pewnych uwag o charak-
terze ogólnym, odnoszących się do całej pracy. 

Rozdział I jest – moim zdaniem – naj-
ogólniej rzecz ujmując – niedopracowany. Au-
tor zbyt mało miejsca poświęcił antenatom 9. 
PUM. Historia 9. PU Księstwa Warszawskiego 
i 9. PU doby powstania listopadowego zajmuje 
zaledwie 3 strony, przy czym opis działań pułku 
w latach 1830–1831 to tylko jeden sześciozda-
niowy akapit. 

Nie zaprezentowano ponadto materiału 
ikonograficznego do tego okresu. Tymczasem 
można było wykorzystać w tym względzie cho-
ciażby prace Gembarzewskiego3. Dla każdego 
pułku kawalerii II Rzeczypospolitej posiadanie 
antenatów w odległej przeszłości było powo-
dem do dumy. Pułki, które ich miały, uważały 

1 W trakcie przebijania się do Warszawy część 9. PU brała udział, u boku 14. Pułku Ułanów Jazłowiec-
kich, w słynnej szarży pod Wólką Węglową 19 września 1939 r. Była to jedna z 10 szarż kawaleryjskich, jakie 
ogółem miały miejsce we wrześniu 1939 r. źródło: C. leżeński, l. Kukawski, O kawalerii polskiej XX wieku, 
Wrocław 1991, s. 100.

2 Inne oddziały kawalerii II Rzeczypospolitej odznaczone za kampanię wrześniową Krzyżem Srebrnym 
Virtuti Militari to: 3. Pułk Szwoleżerów Mazowieckich im. płk. Jana Kozietulskiego, 14. Pułk Ułanów Jazło-
wieckich, 17. Pułk Ułanów Wielkopolskich im. króla Bolesława Chrobrego, 18. Pułk Ułanów Pomorskich,  
19. Pułk Ułanów Wołyńskich im. gen. Karola Edmunda Różyckiego, 21. Pułk Ułanów Nadwiślańskich, 25. 
Pułk Ułanów Wielkopolskich, 2. Pułk Strzelców Konnych, 7. Pułk Strzelców Konnych Wielkopolskich. źródło: 
C. leżeński, Zostały tylko ślady podków..., Warszawa 1984, s. 264.
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się za lepsze, ważniejsze od tych, które nie mo-
gły poszczycić się tak długą historią.

O ile w wyżej wymienionym przypad-
ku można mówić o skrótowym opisie, o tyle  
w przypadku 2. Pułku Ułanów legionów Pol-
skich nie da się powiedzieć nawet i tego. Trze-
ba bowiem pamiętać, że pułk ten był „wspól-
nym pniem” dla istniejących później 2. Pułku 
Szwoleżerów Rokitniańskich i 9. Pułku Uła-
nów Małopolskich właśnie. Autor podkreśla 
co prawda na każdym kroku związki 9. PUM  
z tym pułkiem, chociażby w odniesieniu do oso-
by legendarnego twórcy i pierwszego dowódcy 
„Dziewiątaków” – ppłk., a ówcześnie rtm. Jó-
zefa  Dunin-Borkowskiego, zabrakło mi jednak 
głębszego pochylenia się nad historią i dokona-
niami 2. PU lP. Przecież wiele z nich było au-
torstwa właśnie późniejszych „Dziewiątaków”. 
Nie można również zapominać o tym, że 2. PU 
lP, podobnie zresztą jak inne formacje legio-
nowe, był jednostką specyficzną, kształtującą 
określony typ żołnierza – żołnierza-obywatela.  
Z chwilą przejścia części oficerów i podofice-
rów do 9. Pułku Ułanów idee te zaczęły emano-
wać na pozostałych, nie pozostając bez wpływu 
na cały 9. Pułk.

W rozdziale II Autor dokładnie opisał dzia-
łania 9. PUM w czasie wojny lat 1918–1920, 
skupiając się w sposób szczególny na najwięk-
szym sukcesie pułku w tym okresie, mianowi-
cie bitwie pod Komarowem, w której odegrał 
decydującą rolę (został jej poświęcony osobny 
podrozdział).

Zarzut, jaki można postawić Autorowi 
odnośnie do tej części pracy, to jedynie to, że 
nie wyeksponował on we właściwy sposób 
specjalizacji, jaką pułk uzyskał w czasie tej 
wojny i z której był później znany w całej ka-
walerii II Rzeczypospolitej. Chodzi mianowicie 
o rzadką umiejętność prowadzenia walki pod-
jazdowej. W pułku było wielu rasowych za-
gończyków, którzy trudną sztukę wykonywania 
wypadów i zagonów opanowali do prawdziwej 
perfekcji.

Rozdział III zawiera opis pokojowej egzy-
stencji pułku w latach 1921–1939. Jego atutem 

jest zamieszczony materiał zdjęciowy w postaci 
specjalnej wkładki obejmującej s. 85–104. War-
to w tym miejscu nadmienić, iż został on przez 
Autora ciekawie dobrany i w sposób chronolo-
giczny uporządkowany, przez co można na przy-
kład obserwować zachodzące w pułku zmiany 
dotyczące umundurowania, uzbrojenia itp.

W rozdziale tym Przybyszewski łamie 
również, na przykładzie 9. PUM, pewne po-
wszechnie krążące wokół garnizonu kresowe-
go stereotypy, np. przekonanie, że garnizon 
ów musiał być – już z założenia – biedny, za-
cofany, pozbawiony perspektyw. To prawda, 
że Trembowla jako miejsce stacjonowania nie 
oferowała podobnych rozrywek co na przykład 
Warszawa czy Poznań, ale wcale nie musiało to 
od razu oznaczać dla żołnierzy gorszych wa-
runków stacjonowania czy służby. Od 1929 r. 
9. PU zajmował nowo wybudowany kompleks 
koszar w Trembowli, gdzie w salach żołnier-
skich znajdowało się oświetlenie elektryczne  
i centralne ogrzewanie. Każdy szwadron posia-
dał na wyposażeniu po kilka kompletów mun-
durowych, a od 1938 r. pułk dysponował nawet 
własną rozgłośnią radiową.

Poza tym, o czym Autor nie wspomniał,  
a co jest warte podkreślenia, pułk kresowy da-
wał znacznie większe możliwości do samore-
alizacji dla młodych oficerów. Taki oficer po 
ukończeniu Centrum Wyszkolenia Kawalerii 
w Grudziądzu mógłby normalnie liczyć na do-
wództwo plutonu, podczas gdy w garnizonie 
kresowym bardzo często zdarzało się, że pod 
swą pieczę otrzymywał szwadron. Ze względu 
na mniejszą konkurencję można było tutaj rów-
nież znacznie szybciej awansować.

Jeszcze jedna uwaga do Autora odnośnie 
do rozdziału III. Historii Trembowli poświęcił 
on cały podrozdział (s. 113–135). Zaraz jednak 
po skrótowym zaprezentowaniu czasów wcze-
śniejszych miasta Autor powinien przejść do 
meritum, a więc do wieku XX i na tym okre-
sie przede wszystkim się skupić. Wtedy to bo-
wiem, w okresie międzywojennym, Trembow-
la była głównym miejscem stacjonowania 9. 
PUM i stąd właśnie sowiecki okupant wywiózł  

3 B. Gembarzewski, Żołnierz polski. Ubiór, uzbrojenie i oporządzenie od wieku XI do roku 1960, t. III, 
Warszawa 1964 (od 1797 do 1814) i t. IV tego samego dzieła, Warszawa 1966 (od 1815 do 1831).
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w 1940 r. część rodzin „Dziewiątaków” na 
wschód. W tym kontekście nie warto rozpisy-
wać się na przykład na temat kolejnych prób 
zdobycia trembowelskiego zamku w XVII w. 
Z punktu widzenia tematu tej pracy to przecież 
kwestie dziejów pułku są najważniejsze.

Udziałowi 9. PUM w kampanii wrześnio-
wej został poświęcony rozdział IV, który – po-
dobnie jak rozdział II – ze względu na szczegó-
łowy opis walk stanowi dla mnie najciekawszą 
część pracy. 

W rozdziale następnym dość skrótowo, 
niestety, Autor potraktował dzieje Ułanów Ma-
łopolskich w Polskich Siłach Zbrojnych na Za-
chodzie. A szkoda, bo ten etap historii 9. PU jest 
także bardzo ciekawy, ale wciąż niedostatecznie 
opracowany.

Rozdział VI nosi tytuł Symbole i trady-
cja, który wskazuje, że zostało w nim zawar-
te wszystko to, co dla każdego ułana 9. Pułku 
stanowiło prawdziwą świętość, a więc sztandar, 
święto pułkowe, odznaka pamiątkowa itp. Zo-
stały tu również opisane działania zmierzające 
do przechowania pamięci o pułku i o jego doko-
naniach. Naturalnymi depozytariuszami tej pa-
mięci były: Koło 9. PUM, 3. batalion czołgów 
6. Podolskiej Brygady Kawalerii Pancernej im. 
gen. Konstantego Plisowskiego w Stargardzie 
Szczecińskim (1996–2007), który za zgodą ży-
jących jeszcze ułanów przejął tradycje 9. Pułku. 
Takim nośnikiem pamięci są również – o czym 
Autor oględnie tylko wspomina – działające 
obecnie w Polsce i coraz bardziej popularne 
grupy rekonstrukcyjne (w tym konkretnym 
przypadku w barwach „Dziewiątego”). Dla 
ludzi zrzeszonych w tych grupach ważne jest 
przecież kultywowanie określonych ideałów 
Ułanów Małopolskich4. Dlaczego więc nie po-
święcić im więcej miejsca, a tylko zdawkową 
informację, może nawet i cały podrozdział?

Z uwag o charakterze ogólnym, odnoszą-
cych się do całej pracy, wymienić należy m.in. 
pewną niekonsekwencję Autora. Na przykład 
raz wspominając o 9. PUM, pisze go wielką 

literą, obrazując w ten sposób swój bliski sto-
sunek do tej formacji wojskowej, innym razem 
małą (jest to dostrzegalne nawet w obrębie jed-
nego akapitu).

Niezbyt dobrym pomysłem, wydaje mi się, 
jest również wyszczególnienie przez Przyby-
szewskiego wtrętów występujących w zasadni-
czym tekście książki. One same zaś stanowią, 
trzeba przyznać, jego niekiedy bardzo ciekawe 
uzupełnienie. Są to: opisy czynów bojowych, 
fragmenty wspomnień, biogramy dowódców. 
lepiej byłoby ich nie wyszczególniać w ten spo-
sób lub po prostu zamieścić je w formie przypi-
sów. Dziwnie wygląda to bowiem w opracowa-
niu pretendującym do miana naukowego.

Ostatnia moja uwaga krytyczna dotyczyć 
będzie bibliografii. O ile Autor odniósł się do 
wszystkich istotnych prac o charakterze szcze-
gółowym, o tyle bardzo wielu tych o ogólnym 
charakterze brakuje5. Mowa tu o autorach, 
prawdziwych autorytetach, jeżeli chodzi o ba-
dania nad kawalerią polską dwudziestolecia 
międzywojennego. Ich brak – co tu dużo mówić 
– znacznie wpływa na obniżenie wartości pracy.

Oprócz wspomnianych niedociągnięć 
w ocenianej pracy są i liczne zalety. Opisując je, 
nie można na przykład nie wspomnieć o zawar-
tych w książce ciekawostkach. Przytoczę w tym 
miejscu zaledwie kilka z nich, doskonale odda-
jących panujące w 9. PUM stosunki i ogólnie 
jego specyfikę. W 1926 r. ówczesny dowódca 
szwadronu ciężkich karabinów maszynowych, 
rtm. Erwin Friedberg, mając na względzie trud-
ności, z jakimi borykał się pułk w pierwszych 
latach pokoju, sfinansował z własnych środków 
koce dla wszystkich swoich podkomendnych. 
W 1934 r., z powodu powodzi, która dotknęła 
nasz kraj, na znak solidarności z poszkodowa-
nymi zrezygnowano z uroczystych obchodów 
święta pułkowego, a pieniądze, skrupulatnie 
gromadzone przez cały rok na ten cel, przezna-
czono na pomoc dla powodzian. Przy 9. PUM 
istniało Koło Myśliwskie, które posiadało wła-
sną sforę psów myśliwskich. Był to powód do 

4 Autor niniejszej recenzji zna to z autopsji, sam bowiem należy do stowarzyszenia Szwadron Ziemi Ra-
domskiej, Pododdział Kawalerii i Kolarzy w barwach 11. Pułku Ułanów legionowych.

5 Najważniejsze z nich to: T. Machalski, Ostatnia epopeja. Działania kawalerii w 1920 r., londyn 1969;  
K.  Krzeczunowicz,  Ostatnia  Kampania  Konna,  londyn  1971;  Rodowody  pułków  jazdy polskiej 1914–1947, 
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dumy dla pułku, bo nadawał mu swego rodzaju 
elitarnego charakteru. Nie ma się  zresztą czemu 
dziwić, gdyż była to rozrywka przeznaczona ra-
czej dla wyższych sfer, po wtóre należy podkre-
ślić, że na czterdzieści pułków przedwojennej 
kawalerii taką sforę miały jeszcze tylko dwa 
pułki – 17. Pułk Ułanów i 5. Pułk Strzelców 
Konnych, a od 1938 r. ponadto Centrum Wy-
szkolenia Kawalerii w Grudziądzu.

Ogromnym atutem tej pracy są także rela-
cje i wspomnienia żołnierzy 9. PU oraz człon-
ków ich rodzin. Przy czym nie chodzi mi w tym 
miejscu o relacje i wspomnienia, które były już 
w tej czy innej formie wydane drukiem i funk-
cjonowały w normalnym obiegu, lecz o te, ze-
brane przez śp. ojca Autora, Stanisława Przy-
byszewskiego i przez niego samego, a które 
do momentu wydania tej pracy nie były nigdy 
w takim wymiarze publikowane. Senior Przy-
byszewski przyjaźnił się, jak już wspomniałem 
na wstępie, z kilkoma oficerami 9. PUM, m.in. 
z ppłk. Stefanem Tomaszewskim i rtm. Edwar-
dem Ksykiem. Na szczególną uwagę zasługuje 
znajomość zwłaszcza z tym drugim, który jako 
że służył w 9. PU od samego początku, czyli 
od listopada 1918 r., był naocznym świadkiem 
wielu bardzo ważnych wydarzeń z „życia” puł-
ku. Dalsze relacje zebrał już sam Autor z bezpo-
średnich rozmów i korespondencji. Nie było to 
zresztą rzeczą łatwą ze względu na duże rozpro-
szenie  społeczności Ułanów Małopolskich po 
II wojnie światowej i uciekający czas. Jednak 
dzięki determinacji Autora i jego śp. ojca udało 
się ocalić owe wspomnienia dla potomnych.

Należy podkreślić ogromną, tytanicz-
ną wręcz pracę, jaką włożył Autor w zebranie  
i opracowanie biogramów „Dziewiątaków”. Co  
ciekawe, obejmują one nie tylko dowódców jed-

nostki, ale także oficerów, a nawet podoficerów 
i ułanów (te ostatnie siłą rzeczy dość skrótowe), 
co stanowi rzadkość w tego typu publikacjach 
i tym bardziej wymaga docenienia.

Konkludując, książka Andrzeja Przy-
byszewskiego 9. Pułk Ułanów Małopolskich 
1809–1947 to, niezależnie od wspomnianych 
braków i niedociągnięć, praca wyjątkowa. War-
to po nią sięgnąć chociażby z trzech powodów. 
Po pierwsze dlatego, że jest to pierwsza wydana 
w naszym kraju monografia prezentująca hi-
storię 9. Pułku Ułanów w sposób całościowy, 
kompleksowy. Po drugie, książka dokumentu-
je historię jednostki wojskowej niezwykle dla 
Polski zasłużonej, bo odznaczonej Srebrnym 
Krzyżem Virtuti Militari, najwyższym polskim 
odznaczeniem wojskowym. Po trzecie wreszcie 
dlatego, że publikacja nie ma tylko i wyłącz-
nie charakteru odtwórczego, a więc przedsta-
wiającego dotychczasowy stan badań na dany 
temat, lecz wnosi również coś nowego. Autor 
– oprócz usystematyzowania wiedzy na temat 
historii pułku – uzupełnił ją i poszerzył o nie-
znane dotąd fakty. W ten sposób powstała praca 
o walorach ściśle naukowych (na co wskazuje 
silnie rozbudowany aparat naukowy, szeroka 
podbudowa archiwalna).  Warto zaznaczyć, że 
posiada ona przy tym bardzo atrakcyjną formę. 
Dotyczy to zarówno języka, którym została 
napisana (bardzo przystępny), jak i zawartych 
w niej licznych ciekawostek i wspomnień. Jest 
godna polecenia nie tylko dla wąskiego grona 
historyków-specjalistów, lecz także dla osób in-
teresujących się historią jazdy polskiej.

Marcin Tuzinek
lublin

red. K. Krzeczunowicz [i in.], londyn 1983; l. Kukawski, Oddziały kawalerii II Rzeczypospolitej, Grajewo 
2004; C. leżeński, l. Kukawski, O kawalerii polskiej XX w., Wrocław 1991; l. Mitkiewicz-Żółtek, Kawaleria 
samodzielna Rzeczypospolitej Polskiej w wojnie 1939, Toronto 1964. Wśród tych brakujących prac o ogólnym 
charakterze trzeba również wymienić publikację autorstwa gen. Klemensa Rudnickiego, nomen omen ostatniego 
dowódcy 9. PUM w II Rzeczypospolitej. Nosi ona tytuł Operacyjna użyteczność kawalerii w świetle historii  
i została wydana w Warszawie w 1937 r. (obecnie dostępny jest również jej reprint z 2012 r.). Wątek polski jest 
w niej dość silnie zaakcentowany i mogłaby ona stanowić ciekawe uzupełnienie przedstawionej przez Przyby-
szewskiego narracji.

ARTyKuły RECENZyJNE I RECENZJE



334

Mateusz Staroń, Likwidacja Polskiego Korpusu Posiłkowego w 1918 roku. 
Losy legionistów po traktacie brzeskim, Instytut Pamięci Narodowej, Warsza-
wa 2013, ss. 288

W czerwcu 2010 r. dokonałam oceny pra-
cy magisterskiej Mateusza Staronia, który swą 
rozprawę napisał pod kierunkiem prof. dr. hab. 
Jana lewandowskiego. Pod wrażeniem niezwy-
kłej u tak młodego badacza dojrzałości i umie-
jętności warsztatowych postulowałam, by jego 
praca została wydana drukiem, tym bardziej że 
podjął on temat pionierski. Jak się okazało, do 
podobnych wniosków doszła kapituła  konkursu 
na najlepszy debiut historyczny z historii Polski 
XX w. w kategorii prac magisterskich przy In-
stytucie Pamięci Narodowej – Komisji ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, przy-
znając pracy Mateusza Staronia pierwsze miej-
sce i w nagrodę wydając ją drukiem.

Zainteresowania naukowe Autora doty-
czą polskich organizacji paramilitarnych przed 
I wojną światową i walki o niepodległość Rze-
czypospolitej. Do końca studiów opublikował 
20 artykułów, m.in. w „Przeglądzie Histo-
ryczno-Wojskowym” i „Sobótce” oraz na blo-
gu Surge Polonia.  Mateusz Staroń jest także 
przedsiębiorcą, współwłaścicielem 3-osobowej 
firmy „Surge-Polonia” (łac. Powstań Polsko), 
produkującej odzież  z nadrukami inspirowa-
nymi polską symboliką narodowo-historyczną. 
Nazwa firmy została zaczerpnięta z zawołania 
na naszywkach 1. Samodzielnej Brygady Spa-
dochronowej, dowodzonej przez gen. Stani-
sława Sosabowskiego. Staroń odniósł sukces 
w skali kraju, co miesiąc sprzedając tysiące 
swych produktów w całej Polsce. Przy współ-
pracy z IPN Autor opracował ruchomą wystawę 
„Zwycięzcy”, która ruszyła w sierpniu 2013 r. 
Projekt jest unikalnym zestawieniem polskich 
zwycięstw, które przeszły do legendy i inspiru-
ją kolejne pokolenia Polaków. Ukazuje Polskę 
jako kraj – kolebkę walecznych i niezłomnych 
ludzi, dla których, jak dla Spartan, najważniej-
sza zawsze była i jest wolność. Zwycięstwa to 
nie tylko bitwy, ale też sukcesy osiągane przez 
polskich naukowców, ekonomistów, artystów1.

Mateusz Staroń tematem swej książki 
uczynił wąskie pod względem chronologicz-
nym i tematycznym zagadnienie, jakim są losy 
legionistów polskich po bitwie pod Rarańczą, tj. 
między lutym a wrześniem 1918 r. Podszedł do 
swojej pracy z niezwykłą skrupulatnością, rela-
cjonując dzień po dniu wszystkie wydarzenia 
dotyczące tematu. Ujął je w sześć rozdziałów, 
poświęconych aresztowaniu tych żołnierzy, 
którym nie udało się przebić na drugą stronę 
frontu, omówieniu życia obozowego od strony 
formalnej i codziennej, pokazaniu zaangażowa-
nia społeczeństwa polskiego w pomoc interno-
wanym, przygotowaniu procesu i samej rozpra-
wie. Taka konstrukcja pracy nie budzi żadnych 
wątpliwości. Zastrzeżenia pojawiają się jedynie 
przy lekturze zakończenia. Autor umieścił tam 
informacje o losach legionistów po abolicji (27 
września 1918 r.) i organizującym się Towarzy-
stwie Wzajemnej Pomocy Byłych legionistów 
Polskich, założonym z inicjatywy Władysława 
Sikorskiego. Moim zdaniem ta część zakoń-
czenia powinna zostać wydzielona w epilog. 
Właściwe zakończenie natomiast ma charakter 
niezwykle lakoniczny, choć w sposób właściwy 
podsumowuje narrację.

Należy zaznaczyć, że Autorowi udało się 
zebrać pokaźną bibliografię: dokonał kwerendy 
w kilku polskich i jednym ukraińskim archi-
wum oraz kilku bibliotekach, przebadał ponad 
40 pamiętników, kilka tytułów czasopism oraz 
ponad 60 opracowań. Na marginesie muszę 
wspomnieć, że dziennik Władysława leopol-
da Jaworskiego, na który powołuje się Autor 
w formie archiwalnej, od paru już lat jest wy-
dany drukiem. Należy żałować, że Staroń nie 
zdołał uzupełnić zebranego materiału o doku-
menty z archiwów austriackich, co pozwoliłoby 
spojrzeć na opowiadaną historię także od strony 
oskarżycieli, ale, jak wyjaśnia we wstępie, nie 
pozwoliły mu na to czas i finanse. Poza tym 
Autor umiejętnie odtwarza wspomniany przeze 

1 W. Duch, Mateusz Staroń: „Surge Polonia to pierwsza na świecie marka odzieży patriotycznej”, historia.
org.pl,  1 III 2013;  Wystawa „Zwycięzcy”, przystanekhistoria.ipn.gov.pl/ph/archiwum-1/2013
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mnie aspekt sprawy na podstawie tych źródeł, 
do których dotarł.

Autor prezentuje nowe spojrzenie na bi-
twę pod Rarańczą: dotychczasowe opracowania 
znacznie zawyżały liczbę żołnierzy Polskiego 
Korpusu Posiłkowego, którzy pod dowódz-
twem Józefa Hallera zdołali się przebić przez 
linię frontu; podaje też przyczyny tej porażki 
wojskowej. Ocenia decyzje Władysława Sikor-
skiego i Włodzimierza Zagórskiego (dowódcy 
artylerii legionowej) o poddaniu się interno-
waniu w kategoriach wyboru mniejszego zła. 
W książce znajdziemy dokładny opis przebie-
gu działań austriackich wobec poszczególnych 
jednostek PKP poddanych internowaniu, bez 
unikania brutalnych szczegółów. legioniści 
rozmaicie reagowali na informacje o traktacie 
brzeskim i Rarańczy: jedne oddziały w spokoju 
i z rezygnacją oczekiwały na decyzje austriac-
kich przełożonych, w innych, po konsultacjach 
z dowództwem i mężami zaufania, rozpusz-
czano żołnierzy w mniej lub bardziej formalny 
sposób, a tylko oficerowie brali na siebie ciężar 
internowania. Autor opisuje bardzo ciekawy 
epizod ocalenia materiałów kancelaryjnych – 
dziś niezwykle ważnych źródeł do historii PKP, 
zgromadzonych przez Centralny Urząd Ewi-
dencyjny PKP w Piotrkowie. Stawia tezę, że za 
rozwiązanie Korpusu bezpośrednio odpowiada 
cesarz Karol I, który inspirował Naczelną Ko-
mendę Armii. Staroń opowiada o trudnym po-
łożeniu Koła Polskiego w Radzie Państwa i po-
zostających poza parlamentem przedstawicieli 
konserwatystów krakowskich, prowadzących 
rozmowy z cesarzem i NKA celem uzyskania 
łagodnego wyroku dla zbuntowanych legio-
nistów, a nawet reaktywacji PKP. Politycy nie 
pochwalali czynu legionistów, ponieważ był on 
nieprzemyślany, a jednocześnie rozumieli ich 
krok, czuli naturalną solidarność i sympatię, 
sami wahali się bowiem w nastrojach propań-
stwowych. W nieco innej sytuacji pozostawa-
ła Rada Regencyjna, przystępująca do obrony 
PKP, jako kadr przyszłego wojska polskiego, 
formalnie oddanego pod zwierzchność Hansa 
von Beselera, a pośrednio też RR. Przedstawi-
ciele Królestwa Polskiego widzieli w decyzji 
legionistów czyn polityczny, a nie wojskowy.

Kryzys przysięgowy, obozy w Beniamino-
wie i Szczypiornie obrosły legendą, tymczasem 

losy internowanych w komitacie marmaroskim 
nie są zbyt dobrze znane. 20 lutego 1918 r. przy-
wieziono pierwszy transport internowanych 
Polaków, kolejny przybył 25 lutego, następ-
ne sukcesywnie pojawiały się co pewien czas,  
w miarę wyłapywania legionistów. Frontow-
ców, bolechowiaków i tyłowych umieszczono 
w obozach w miejscowościach: Bustyahaza, 
Szaldobos, Huszt, Szeklencze, Talaborfalva, 
Dulfalva, żołnierzy z Królestwa Polskiego na-
tomiast w Taraczköz. Autor wyjaśnia, że wybór 
Rusi Zakarpackiej podyktowany był nie tylko 
istnieniem tu infrastruktury obozowej i trans-
portu kolejowego, ale i zlokalizowaniem ekspo-
zytury sądu wojskowego przy grupie wyszko-
leniowej 7. Armii. Przez przypadek żołnierze 
trafili do miejsca, w którym w 1914 r. rozpoczy-
nali swą służbę. Z benedyktyńską dokładnością 
Staroń ustalił stan liczbowy transportów oraz 
rozmieszczenie legionistów w obozach, a także 
późniejsze ich dyslokacje. 

Z konieczności wywołanej brakiem źródeł 
Autor marginalnie opisuje sytuację żołnierzy 
PKP, którzy trafili do obozów internowania 
zlokalizowanych na terenie Galicji: we lwo-
wie, Żurawicy i Witkowicach. Warunki w nich 
były nieco lepsze niż w obozach węgierskich. 
Żołnierzy przetrzymywano tam jednak dłużej, 
nawet do końca wojny, a to z powodu bałaga-
nu biurokratycznego, związanego z przeglądem 
lekarskim i ustaleniem rzeczywistych danych 
żołnierzy. Austriacy arbitralnie ustalali naro-
dowość Polaków urodzonych na terenie Rosji 
czy Ukrainy, utrudniali powrót do Królestwa 
Polskiego urodzonych tam legionistów, którzy 
mieli zasilić podległą Radzie Regencyjnej Pol-
ską Siłę Zbrojną.

Staroń w sposób niesłychanie obrazowy 
oddaje, bliskie koszmaru, warunki panujące 
w obozach węgierskich: zimno, głód, brak hi-
gieny, choroby, całkowity brak intymności. Ko-
menda obozu i wartownicy traktowali legioni-
stów jak zdrajców i bandytów, jednocześnie nie 
stroniąc od przyjmowania od nich łapówek. Au-
tor odpowiedzialnością za to wszystko obarcza 
NKA i komendanta obozów gen. Johana Schil-
linga, dokonującego na internowanych osobistej 
zemsty. Dopiero po interwencji Koła Polskiego 
w Wiedniu i inspekcji przeprowadzonej przez 
por. Franza Kanika sytuacja uległa pewnej po-
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prawie, choć w wielu aspektach tylko kosme-
tycznej. legioniści mimo wszystkich przeciw-
ności nie tracili ducha; uwięzienie traktowali 
jak ofiarę dla ojczyzny i starali się na wszelkie 
sposoby poprawiać sobie samopoczucie.

W książce pojawia się mało znany epizod 
z biografii Władysława Sikorskiego – pobyt  
w obozie w Dulfalva, zwykle pomijany lub 
lakonicznie opisywany przez jego biografów. 
Tymczasem Sikorski był podczas internowania 
bardzo aktywny, czym prawdopodobnie zasłu-
żył sobie na szacunek, jakim w wolnej Polsce 
darzyli go żołnierze.

Ciekawie prezentuje się stosunek społe-
czeństwa polskiego do uwięzionych. Wierna 
służba II Brygady pod komendą austro-węgier-
ską wywoływała mieszane uczucia opinii pu-
blicznej, w skrajnych przypadkach legionistów 
potępiano jako zdrajców sprawy narodowej. 
Bunt i późniejsze internowanie całkowicie zre-
habilitowały ich w oczach rodaków, którzy na-
tychmiast zaczęli organizować dla nich pomoc 
materialną i duchową. Powstały liczne komite-
ty pomocy, redakcje czasopism pośredniczyły 
w przekazywaniu darów, organizowano akcje 
charytatywne na rzecz żołnierzy PKP w róż-
nych środowiskach, przede wszystkim galicyj-
skich. Koordynatorem akcji zostało, powołane  
z inicjatywy NKN w czerwcu 1918 r., Stowa-
rzyszenie Opieki legionowej w Krakowie oraz 
komitet kobiecy w Huszt zorganizowany przez 
byłe sanitariuszki PKP z Zofią Germanową 
na czele. Według danych przytaczanych przez 
Autora skala przedsięwzięcia była ogromna,  
a zaangażowanie wolontariuszy – ponad siły. 
Komitet kobiecy organizował także ucieczki le-
gionistów przy pomocy kolejarzy, czym naraził 
się na spore nieprzyjemności i ostatecznie li-
kwidację przez komendę obozową. Staroń pod-
jął próbę statystycznego zobrazowania przeka-
zanej internowanym pomocy – całkiem udaną 
i dobrze udokumentowaną.

W procesie przeprowadzonym w Marma-
ros-Sziget austriaccy sędziowie postawili le-
gionistom zarzut zmowy celem dezercji, by nie 
stawiać ich winy w świetle politycznym i aby 
zarzuty dotyczyły jedynie organizatorów bun-
tu – oficerów. Zwykłych żołnierzy można było 
w ten sposób skierować znów na front (trafili 

do Udine we Włoszech), gdzie byli bardziej 
potrzebni borykającej się z niedoborami c. i k. 
armii. Polska linia obrony przedstawiała wyda-
rzenie zupełnie odwrotnie, jako decyzję stricte 
polityczną, odmawiała też austriackiemu sądo-
wi wojskowemu prawa wyrokowania w sprawie 
jednostki podległej Beselerowi i RR. Głównym 
bohaterem procesu został oficer intendentury 
mjr Roman Górecki, biorący całą winę na sie-
bie i błyskotliwie broniący każdej swojej de-
cyzji, jako podjętej pod wpływem wiadomości 
o zdradzie brzeskiej. „Ofiara” Rarańczy, mjr 
Włodzimierz Zagórski, dowódca artylerii, któ-
ra spóźniła się na bitwę, wykorzystał proces, 
by przedstawić się w lepszym świetle i zbić 
kapitał polityczny na przyszłość. Proces mar-
maroski miał wszelkie znamiona politycznej 
farsy: obrońców Hermana libermana i Natana 
löwensteina oraz mężów zaufania i dziennika-
rzy poddawano infiltracji, szykanom, zmuszano 
do przedwczesnego wyjazdu ze względów pro-
ceduralnych, wystąpienia cenzurowano.

Proces zakończył się niespodziewanie 
dla wszystkich abolicją cesarską 27 września 
1918 r. Karol I chciał prawdopodobnie zyskać 
w ten sposób sympatię swych polskich podda-
nych wobec jawnych symptomów klęski wojen-
nej państw centralnych.

Książka Mateusza Staronia jest z pewno-
ścią cennym przyczynkiem do dziejów polskie-
go czynu zbrojnego podczas I wojny światowej 
i lekturą godną polecenia. Wypada jednak na 
koniec uczynić zarzut redaktorowi, który nie 
zawsze zdołał skorygować niezbyt popraw-
ną składnię. Mimo to książkę czyta się z dużą 
przyjemnością, szczególnie w tych jej partiach, 
gdzie Autor przedstawia „ludzką” stronę inter-
nowania. Niestety, niedokładnie został też spo-
rządzony indeks osobowy, w którym nie znala-
złam np. nazwiska jednej z kluczowych postaci 
– Włodzimierza Zagórskiego. Natomiast wiel-
kim walorem książki są umieszczone w niej fo-
tografie, przedstawiające codzienność węgier-
skich obozów internowania. Mam nadzieję, że 
Mateusz Staroń będzie kontynuował tak pięknie 
rozpoczętą karierę historyka.

Agnieszka Kidzińska 
lublin
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Mobilizacja marcowa 1939, red. Andrzej Wesołowski, Kamil Stepan, 
Centralne Archiwum Wojskowe im. mjr. Bolesława Waligóry, Instytut Polski 
i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Warszawa 2012, ss. 592

Publikowane zbiory dokumentacji archi-
walnej i relacji dotyczących historii wojsko-
wości II Rzeczypospolitej Polskiej są w pol-
skich realiach raczej rzadkością. Stąd też każdą 
książkę tego typu należy powitać z uznaniem 
i należytą uwagą. Szczególnie dotyczy to serii 
Wojskowe Teki Archiwalne wydawanej przez 
Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie 
we współpracy z Instytutem Polskim i Muzeum 
im. gen. Sikorskiego w londynie, której drugi 
tom, noszący tytuł Mobilizacja marcowa 1939, 
ukazał się w 2012 r. Pierwszy tom serii został 
wydany w dwóch częściach w 2011 r. i dotyczył 
zagadnienia wykorzystania kolei do przewozu 
wojsk do rejonów ich koncentracji1. W bieżą-
cym roku został opublikowany natomiast tom 
trzeci. Obejmuje on zagadnienia dotyczące 
obrony przeciwlotniczej Polski podczas kam-
panii wrześniowej2 i – według zapewnień wy-
dawców – w planie są jeszcze dwie części jej 
poświęcone. 

Wydawcy recenzowanego tomu, dr An-
drzej Wesołowski z Centralnego Archiwum 
Wojskowego i mgr Kamil Stepan, pracownik 
Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, są 
doświadczonymi i znanymi badaczami. Obaj 
posiadają na swoim koncie książki i arty- 
kuły w „Roczniku Archiwalno-Historycznym 
CAW”3. Pierwszy wydał materiały dotyczące 
polskiej obrony przeciwlotniczej4 oraz opraco-
wał monografię jednego z pułków uczestniczą-
cego w kampanii wrześniowej5, natomiast drugi 

jest współautorem pracy poświęconej polskie-
mu planowi mobilizacyjnemu z okresu przed-
wojennego6. 

Zarządzona z dniem 23 marca 1939 r. mo-
bilizacja alarmowa dotyczyła jednostek Do-
wództw Okręgu IX Korpusu w Brześciu nad 
Bugiem (9., 20. i 30. Dywizja Piechoty, No-
wogródzka Brygada Kawalerii) oraz IX DOK 
w Łodzi (26. Dywizja Piechoty). Była ona skut-
kiem, wysuniętych po raz kolejny 21 marca, 
żądań niemieckich w sprawie przyłączenia do 
III Rzeszy Gdańska i utworzenia eksterytorial-
nego połączenia kolejowego i autostradowego 
między Prusami a Niemcami biegnącego przez 
polskie Pomorze. Zaniepokojenie polskich 
władz wzbudziły również aneksja Kłajpedy 
przez Niemcy oraz układ niemiecko-słowacki 
dotyczący utworzenia zależnej od III Rzeszy 
Republiki Słowackiej. Mobilizacja jednostek 
z tychże okręgów korpusu, oddalonych od 
granicy z Niemcami, była podyktowana głów-
nie względami politycznymi – polskie władze 
nie chciały, by fakt ten wykorzystali zachodni 
sąsiedzi w swojej propagandzie. Wymienione  
jednostki weszły ostatecznie w skład armii: 
„Łódź” (30. DP), „Pomorze” (9. i 26. DP) oraz 
„Modlin” (20. DP i Nowogródzka BK).

Problematyka mobilizacji marcowej nie 
doczekała się osobnej publikacji. Monografie 
polskich armii7 z konieczności, wynikającej 
z szerszego spojrzenia na działania wojen-
ne we wrześniu 1939 r., podają tylko bardzo 

1 Kolejnictwo w polskich przygotowaniach obronnych i kampanii wrześniowej, cz. I i II, red. A. Wesołow-
ski, N. Bujniewicz, Warszawa 2011.

2 Polska obrona przeciwlotnicza 1939, cz. I i II, red. A. Wesołowski, Warszawa 2013.
3 Por. A. Wesołowski, Kapitulacja Modlina we wrześniu 1939 r. w świetle materiałów niemieckich, „Rocz-

nik Archiwalno-Historyczny Centralnego Archiwum Wojskowego” 2009, nr 2, s. 133–168; K. Stepan, Kancela-
ria i akta Sztabu Głównego (1939), ibid., 2010, nr 3, s. 58–85.

4 Zob. przyp. 2.
5 A. Wesołowski, „My Strzelcy Polescy …” Udział 84. Pułku Strzelców Poleskich w wojnie 1939 r., War-

szawa 2007.
6 R. Rybka, K. Stepan, Najlepsza broń: plan mobilizacyjny „W” i jego ewolucja, Warszawa 2010.
7 J. Wróblewski, Armia „Łódź”, Warszawa 1975; T. Jurga, W. Karbowski, Armia „Modlin” 1939, Warsza-

wa 1987; K. Ciechanowski, Armia „Pomorze” 1939, Warszawa 1983.
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ogólne informacje na interesujący nas temat. 
Również monografie pułków czy też dywizjo-
nów artylerii wchodzących w skład wielkich 
jednostek, które mobilizowane były w mar-
cu 1939 r., ze względu na niewielką objętość  
traktują zagadnienie jeszcze bardziej ogólniko-
wo8. Pełniejszych informacji należałoby szukać 
dopiero w publikacjach dotyczących poszcze-
gólnych dywizji i brygad, niestety dotychczas 
tylko 9. DP i Nowogródzka BK doczekały  
się odrębnych monografii9. Najpełniej proble-
my związane z mobilizacją marcową przedsta-
wił J. Izdebski w artykule dotyczącym również 
9. DP10, opartym na dokumentach zachowanych 
w Centralnym Archiwum Wojskowym. Dlatego 
pomysł wydania źródeł dotyczących mobiliza-
cji marcowej był całkowicie uzasadniony.  

Recenzowany tom liczy blisko 600 stron 
i jako całość stanowi zbiór instrukcji, dokumen-
tów i relacji pochodzących z zasobów wymie-
nionych wyżej placówek dokumentacyjnych. 
Jego układ jest przejrzysty i nawiązuje do wy-
dawanych już kilkadziesiąt lat temu pozycji źró-
dłowych dotyczących wojny obronnej 1939 r.11 
czy też Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR12. Tek-
sty źródłowe poprzedza szczegółowy spis opu-
blikowanych materiałów oraz kilkunastostroni-
cowy wstęp autorstwa Kamila Stepana, opisują-
cy genezę planu mobilizacyjnego „W”, podział 
jednostek na grupy: czerwoną, niebieską, żółtą  
i czarną, terminy gotowości poszczególnych 
pododdziałów, wreszcie samą mobilizację mar-
cową 1939 r. Nie wszystkie materiały archiwal-
ne zostały opublikowane w całości. Z niektó-
rych zamieszczono tylko fragmenty najbardziej 
związane z tytułowym zagadnieniem. Odręczne 

dopiski w wielu przypadkach uwzględniono 
w przypisach.

Publikowana dokumentacja została po-
dzielona na trzy zasadnicze części zawierają-
ce archiwalia w porządku chronologicznym. 
Pierwsza jej część, zatytułowana Instrukcje 
(s. 27–101), obejmuje fragmenty zaleceń z lat 
1937–1938 przeznaczonych dla komendantów 
garnizonów, dowódców wielkich jednostek 
oraz przewodniczących komisji poboru, prze-
chowywanych w Centralnym Archiwum Woj-
skowym. Możemy tam znaleźć interesujące 
dane dotyczące między innymi jakości pobie-
ranych koni i sprzętu motorowego, ich rodzaje 
i kategorie, przepisy o wypłacie wynagrodzeń 
właścicielom oraz zasady regulujące przydział 
żywności, umundurowania, uzbrojenia, a także 
środków transportowych.

Część druga tomu (s. 101–257), opatrzona 
tytułem Dokumenty, zawiera kilkadziesiąt (52) 
sprawozdań związanych z inspekcją i przebie-
giem mobilizacji, rozkazy, opracowania doty-
czące między innymi stanu zmobilizowanych 
oddziałów, instrukcje, wykazy braków kadry 
oficerskiej, różnego rodzaju raporty i meldunki, 
wnioski z przeprowadzonej mobilizacji, komu-
nikaty informacyjne żandarmerii. Archiwalia te 
również pochodzą z zasobu Centralnego Archi-
wum Wojskowego.

Z opublikowanych materiałów wynika nie 
najlepszy obraz mobilizacji. Znaczną ich część 
stanowią meldunki i sprawozdania dotyczą-
ce niedotrzymania – w przypadku dużej ilości 
mobilizowanych pododdziałów – terminów 
ich gotowości. Problemem były niedostatki  
w umundurowaniu i wyposażeniu osobistym 

8 Książki te wydawane są w ramach serii Zarys historii pułków polskich w kampanii wrześniowej wy-
dawnictwa Ajaks. Wśród nich można między innymi wymienić: P. Zarzycki, 9. pułk artylerii ciężkiej, Warsza-
wa 2000; idem, 9. pułk artylerii lekkiej, Warszawa 1996; Z. Gnat-Wieteska, 27. pułk ułanów, Warszawa 1992;  
J. Błasiński, 25. pułk ułanów wielkopolskich, Warszawa 1995; A. Nawrocki, 84. pułk strzelców poleskich, War-
szawa 2002; S. Jaskólski, 30. pułk artylerii lekkiej, Warszawa 1997.

9  J. Izdebski, Dzieje 9. Dywizji Piechoty 1918–1939, Warszawa 2000; J. Jarząbkiewicz, G. Łukomski, 
Nowogródzka Brygada Kawalerii 1920–1939, Poznań 2000.

10 J. Izdebski, Mobilizacja 9. DP w 1939 r., „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1979, nr 3, s. 190–203.
11 Wojna obronna Polski 1939. Wybór źródeł, red. E. Kozłowski, Warszawa 1968.
12 Organizacja i działania bojowe Ludowego Wojska Polskiego w latach 1943–45. Wybór dokumentów, 

t. 1, Warszawa 1958; t. 2, cz. 1, Warszawa 1962; t. 2, cz. 2, Warszawa 1964; t. 3, Warszawa 1965; t. 4, Warszawa 
1963.
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poborowych (s. 161) czy też w przypadku 
uzbrojenia: armat przeciwpancernych, karabi-
nów dla szeregowych, a także broni krótkiej 
oficerów (s. 187, 195). Z dokumentacji dowia-
dujemy się, że opóźnienia wynikały z powodu 
zwłoki w dostarczeniu koni, które stanowiły 
podstawową siłę pociągową (s. 113), a także za-
stosowania innych środków transportu, takich 
jak rowery. W niektórych przypadkach pod-
kreśla się, że negatywny wpływ na mobilizację 
miały niekorzystne warunki pogodowe związa-
ne z porą roku.

Opublikowany materiał archiwalny przed-
stawia również charakterystykę nieprawidło-
wości, jakie wykryto podczas przeprowadzania 
działań mobilizacyjnych. Wśród nich można 
wymienić poważne opóźnienia pociągów czy 
też braki ich składów lub niedostosowanie wa-
gonów do potrzeb ludzi (s. 213), przeciętny stan 
pobieranych koni, złe jakościowo wozy, uprzę-
że oraz sprzęt mechaniczny – rowery, samocho-
dy (szerzej s. 145–146), złą pracę poganiaczy 
koni, brak lub zagubienie dowodów tożsamości 
zwierząt, inne wzory wyposażenia, niż zakła-
dano, lub też w ogóle ich niedobory. Zdarzały 
się również przypadki oddalenia się właścicieli  
z rowerami już po odebraniu wojskowych doku-
mentów potwierdzających pobranie pojazdów. 
Dowiadujemy się też o niezadowoleniu rodzin 
z powodu mobilizacji młodych mężczyzn bę-
dących ich jedynymi żywicielami, która nieko-
rzystnie wpływała na sytuację ich najbliższych  
i dezorganizowała prace polowe.

Uzupełnienie źródeł stanowią, umieszczo-
ne po treści zasadniczej (s. 428–506), repro-
dukcje około 80 kolejnych archiwaliów, takich 
jak karty tytułowe wybranych instrukcji mobi-
lizacyjnych, wykazy zapotrzebowania szerego-
wych i oficerów, telegramy, fragmenty różnego 
rodzaju instrukcji, przykładowe karty powołań, 
rozkazy i sprawozdania. Zdecydowanie należy 
podkreślić walor edukacyjny takiego rozwiąza-
nia, dodatkowo tenże materiał archiwalny ma 
wartość badawczą i może w przyszłości służyć 
do celów dydaktycznych. Niestety, w pracy nie 
udało się opublikować generalnych ocen prze-
prowadzonej mobilizacji.  Przypuszczalnie ma-
teriały takie istniały, ale na ten temat wydawcy 
nic nie napisali. 

W trzeciej części, obejmującej relacje ofi-
cerów pełniących różne funkcje, którzy uczest-
niczyli w mobilizacji ze swoimi jednostkami 
lub pododdziałami (s. 257–427), zawarto 64 
wspomnienia. Wykorzystano oryginały znaj-
dujące się w zasobie zarówno Centralnego  
Archiwum Wojskowego, jak i Instytutu Pol-
skiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego, a także  
w zbiorach prywatnych dr. Andrzeja Wesołow-
skiego. Każdy z tekstów wydawcy starali się 
poprzedzić biogramami ich autorów. Mają one 
dużą wartość poznawczą, gdyż stanowią uzu-
pełnienie dokumentów, meldunków, rozkazów 
itp., przedstawionych wcześniej. Niektóre rela-
cje były już publikowane w książce A. Weso-
łowskiego poświęconej historii 84. PP, ale ich 
ponowne wydanie było całkowicie uzasadnione.

W większości publikowane relacje są dato-
wane. Pochodzą one zarówno z końca 1939 r., 
okresu wojny i wczesnych lat powojennych, jak 
i z lat 70. XX w. Nie dotyczy to jednak wszyst-
kich wspomnień – w przypadku części, wpraw-
dzie niewielkiej, nie otrzymujemy takiej infor-
macji i ustaleniem dat sporządzenia materiałów 
będą musieli zająć się czytelnicy tomu. Byłoby 
jednak lepiej, gdyby uczynili to wydawcy ze 
względu na posiadaną wiedzę. Niektóre relacje 
zasługują na szczególną uwagę. Przykładowo 
warto zapoznać się z fragmentem relacji do-
wódcy 3. plutonu 3. kompanii 80. batalionu ckm 
20. DP – por. Mieczysława Smala (s. 289–291), 
który dość obrazowo opisuje pierwsze godziny 
garnizonu w Słonimiu po zarządzeniu mobiliza-
cji. Ciekawie brzmi również przekaz ppor. Ka-
zimierza Szuberta z 84. PP (s. 376–377), który 
przedstawia pracę kierowanej przez niego 44. 
Komisji Poborowej Koni w leśniczówce Łuce-
wicze koło Pińska. Możemy wreszcie dowie-
dzieć się, że od obowiązku dostarczania koni 
przed komisje poborowe uchylali się również 
właściciele dworów, tłumacząc, że szkoda im 
uprzęży i koni dla próbnej mobilizacji (s. 282).

Moim zdaniem na uwagę zasługują rów-
nież fragmenty dotyczące polskich karabinów 
przeciwpancernych wz. 35 (Ur) w 84. PP, któ-
rych istnienie do chwili wybuchu wojny obwa-
rowane było tajemnicą państwową – przecho-
wywano je w skrzyniach z oznaczeniem „sprzęt 
optyczny”. Z tego względu wielu żołnierzy nie 
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umiało obsługiwać tej broni, ale w czasie kam-
panii wrześniowej skuteczność tych karabinów 
była dla Niemców niespodzianką. Chociaż 
kwestia ta jest szeroko znana z literatury przed-
miotu, tutaj jednak możemy prześledzić oczami 
świadków, jak wyglądała w praktyce.

W omawianej książce można znaleźć 
również informacje o postawach i nastrojach 
panujących wśród ludności. W odpowiedzi na 
potencjalne zagrożenie wojną dawało się za-
uważyć masowe wykupywanie niektórych ar-
tykułów żywnościowych. Negatywny wpływ 
na taki stan rzeczy mieli żydowscy sklepikarze, 
którzy utrudniali sytuację, ukrywając niektó-
re artykuły czy też podnosząc ich ceny. Z re-
lacji oficerów wynika również, że to głównie 
Żydzi szerzyli panikę, wycofując swoje wkła-
dy zarówno z PKO, jak i KKO (s. 213–214). 
Z drugiej strony, podkreśla się, że Żydzi z wiel-
ką ochotą zgłaszali się po karty powołania  
(s. 471).

Dowiadujemy się również o akcji agitacyj-
nej przeprowadzanej przez działaczy komuni-
stycznych wśród poborowych, których wzywali 
do niepodporządkowania się rozkazom przeło-
żonych. Na przykład w Prużanie w 25. Pułku 
Ułanów miał miejsce przypadek nawoływania 
do buntów pod hasłem „Za burżuazję bić się nie 
będziemy” (s. 213). Ich inicjatorów starano się 
wykrywać i aresztować. Nastrojów wśród żoł-
nierzy nie poprawiały obawy rodzin, niekiedy 
pozostawionych praktycznie bez środków do 
życia (s. 261–262).

Wspomniane wyżej problemy odnoszą się 
również do oddziałów mobilizowanych w miej-
scowościach wchodzących niegdyś w skład IX 
Okręgu Korpusu, z terenu województwa  lu-
belskiego. Były to 34. Pułk Piechoty i III dy-
wizjon 9. Pułku Artylerii lekkiej, oba w Białej 
Podlaskiej, oraz 9. Dywizjon Artylerii Ciężkiej  
w ramach 9. Pułku Artylerii Ciężkiej we Wło-
dawie. Wszystkie te pododdziały wchodziły  
w skład 9. DP, której sztab i 22. PP stacjonowały 
w Siedlcach. W rejonach Terespola, Łobaczo-
wa Starego i Łobaczowa Nowego znajdowały 
się kwatery 9. Batalionu Saperów, w Łukowie 

z kolei szwadrony zapasowe Nowogródzkiej 
BK oraz mobilizowały się między innymi trzy 
kolumny taborowe.

Z reprodukowanego pisma Komendy Po-
wiatowej Przysposobienia Wojskowego w Ra-
dzyniu Podlaskim do dowódcy 9. DP z 31 mar-
ca 1939 r. dowiadujemy się, że mieszkańcy tego 
miasta uczestniczyli w zbiórkach na rzecz Fun-
duszu Obrony Narodowej. Z zebranych przez 
nich składek zakupiono dla wojska 2 ciężkie 
karabiny maszynowe, 2 karabiny oraz rower 
(s. 471)13.

Podczas działań mobilizacyjnych zdarzył 
się we Włodawie przypadek samobójstwa jed-
nego z oficerów 9. Pułku Artylerii Ciężkiej, 
por. art. Henryka Baczyńskiego, mianowanego 
dowódcą baterii marszowej. Prawdopodobną 
przyczyną samobójstwa było załamanie nerwo-
we wskutek zaniedbania obowiązków. Zamel-
dował on o gotowości baterii do wymarszu na 
stację kolejową, mimo że tak nie było. Nie był 
to jedyny taki przypadek. Podobny miał miej-
sce w II dywizjonie 26. Pułku Artylerii lekkiej 
w Mokrej lewej koło Skierniewic. Dowódca  
5. baterii por. Zbigniew lubiński zastrzelił 
się, ponieważ jego bateria nie była gotowa do 
wymarszu ze względu na słabe przygotowanie 
koni. Sytuację pogarszały wtedy wyjątkowo 
błotniste drogi (s. 358–359).

Niekwestionowaną wartość książki pod-
nosi sporządzony przez wydawców aneks, 
ukazujący obsadę personalną wspomnianych 
wyżej jednostek piechoty i kawalerii, aż do 
poziomu plutonu. Zamieszczono również nie-
zwykle przydatne w tego typu publikacjach 
skorowidze, w tym przypadku nazwisk i nazw 
geograficznych. Omawiany tom został również 
wzbogacony o fotografie dowódców mobilizo-
wanych oddziałów. Pożyteczna jest także przej-
rzysta mapa pokazująca rejony załadowania  
i wyładowania oraz trasy transportów jednostek 
mobilizowanych w marcu 1939 r.

Na podkreślenie zasługuje zamieszczenie 
przy biogramach informacji o powojennych 
losach ich autorów, szczególnie trudno uchwyt-
nych dla historyków w kraju (przypuszczalnie 

13 W pracy S. Jarmuła (Szkice z dziejów Radzynia Podlaskiego, Radzyń Podlaski 1995, s. 183) jedynie 
wzmiankowano przeprowadzenie zbiórki bez informacji o jej efektach.
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podstawowym źródłem tych danych były różne-
go rodzaju spisy przechowywane w londynie). 
Docenić należy też żmudną pracę redaktorów 
związaną z zebraniem i edycją materiału ar-
chiwalnego oraz słuszną rezygnację przez nich  
z poprawek oryginalnej pisowni – drobne wy-
jątki dotyczą archiwaliów szczególnie wyma-
gających ingerencji redaktorskich, których zro-
zumienie bez tychże uwag byłoby utrudnione.

Autorzy nie ustrzegli się kilku, na szczę-
ście niewielkich, błędów. Tytuł drugiego roz-
działu (Dokumenty) jest mylący, ponieważ  
w znaczeniu dyplomatyki dokument to pismo 
posiadające samodzielny byt, sporządzone z za-
chowaniem przyjętych w danej epoce i miejscu 
form zewnętrznych i wewnętrznych, stwierdza-
jący lub ustanawiający pewien stan prawny albo 
służący do wykonywania uprawnień14. W świe-
tle tej definicji nie wszystkie zamieszczone  
archiwalia zasługują na to miano. lepsze by-
łoby użycie tutaj terminu „dokumentacja”. In-
formacja o opublikowaniu niektórych relacji 
w książce A. Wesołowskiego powinna znaleźć 

się również we wstępie, a nie tylko w tekście. 
W indeksie brakuje nazwisk Jana Orszula-
ka (s. 422) czy też kpt. Jerzego Jazdowskiego  
(s. 277).

Abstrahując jednak od tych drobnych man-
kamentów, jestem przekonany, że recenzowana 
książka stanowi cenną pozycję dla wszystkich 
interesujących się historią II RP oraz kampa-
nią wrześniową. Czytelnicy otrzymali bogaty 
zestaw źródeł, które pozwalają na pogłębienie 
wiedzy nie tylko o mobilizacji marcowej, ale 
także o realiach, w jakich mobilizowano woj-
sko sześć miesięcy później. Informacje zawarte 
w opublikowanych źródłach z pewnością będą 
przydatne nie tylko dla historyków wojska, ale 
także dla regionalistów. Słowa uznania należy 
wreszcie skierować pod adresem obu instytucji 
sprawczych, bez pomocy których publikacja tak 
dużej ilości materiałów źródłowych nie byłaby 
możliwa.

Michał Kuchciak 
lublin

14 J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2002, s. 423.
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Joanna Pisulińska, Lwowskie środowisko historyczne w okresie międzywo-
jennym (1918–1939), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 
2012, ss. 358

Polskie środowiska historyczne okresu 
międzywojennego przyciągają uwagę histo-
ryków historiografii od kilkudziesięciu lat. 
W 1985 r. systematyczne prace nad tą tematyką 
podjął międzyuczelniany zespół badawczy pod 
kierunkiem prof. Jerzego Maternickiego i w cią-
gu kilku lat wydał 5 tomów przedstawiających 
sylwetki i dorobek historyków aktywnych w la-
tach drugiej niepodległości (Polskie środowiska 
historyczne II Rzeczypospolitej 1918–1939, 
cz. I–V, Warszawa 1986–1990). Zainicjowane 
badania dostarczyły ważkiego, analityczno- 
-syntetycznego materiału poznawczego do-
tyczącego większości „środowisk” II Rze-
czypospolitej. Najsłabiej rozpoznane zostały 

wówczas społeczności historyków związanych 
z Wilnem i lwowem. Wiedzę na ten temat 
znacznie poszerzyły studia i szkice publikowa-
ne ostatnio pod redakcją J. Maternickiego i le-
onida Zaszkilniaka (Wielokulturowe środowisko 
historyczne Lwowa w XIX i XX w., t. I–V, Rze-
szów 2004–2007). 

Taką rolę w dużej mierze spełnia praca 
Joanny Pisulińskiej pt. Lwowskie środowisko 
historyczne w okresie międzywojennym (1918–
1939). Autorka, nawiązując do powstałych 
wcześniej wzorców, przygotowała wartościowe 
kompendium wiedzy o dużej (327 osób – we-
dług spisu zamieszczonego na końcu mono-
grafii) grupie historyków sensu stricto i sensu 
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largo. Przedstawienie środowiska historyków 
lwowskich było możliwe dzięki szerokiej kwe-
rendzie archiwalnej i bibliotecznej. Joanna Pi-
sulińska zbadała m.in. zasoby Państwowego 
Archiwum Obwodu lwowskiego, Archiwum 
lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. 
Iwana Franki, Centralnego Państwowego Archi-
wum Ukrainy we lwowie, Archiwum Akt No-
wych w Warszawie, Archiwum Polskiej Akade-
mii Nauk w Warszawie i Krakowie, Archiwum 
Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, 
archiwów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uni-
wersytetu Wrocławskiego, Oddziału Rękopi-
sów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we 
Wrocławiu, Instytutu Pamięci Narodowej oraz 
najważniejszych dla tej problematyki bibliotek 
polskich i ukraińskich. Odszukała w nich często 
unikalne materiały drukowane i rękopiśmienne. 
Znalazły się one w imponującej bibliografii źró-
deł i opracowań zamieszczonej na końcu opra-
cowania. 

Recenzowana praca składa się z pięciu roz-
działów oraz rzeczowego wstępu i zakończenia. 
Nie zabrakło w niej indeksu nazwisk i materiału 
ikonograficznego. W rozprawie został dostrze-
żony wielonarodowy charakter tego środowi-
ska, wraz z charakterystycznymi dla niego for-
mami współpracy i polami konfliktów. Przed-
miotem analizy stały się nie tylko biografie 
historyków, ale także dorobek pisarski, zbioro-
we warsztaty pracy, działalność organizacyjna, 
poglądy pozanaukowe i kontakty osobiste. Naj-
więcej uwagi poświęcono polskim historykom 
i pisarzom historycznym, co spowodowane 
zostało strukturą narodowościową elity intelek-
tualnej lwowa, ale też (głównie dotyczy to nie-
polskojęzycznych dziejopisarzy żydowskich) 
trudno przekraczalną barierą językową. Autor-
ka pisze o tym wprost, sygnalizując potrzebę 
poświęcenia historykom ukraińskim i żydow-
skim lwowa oddzielnych studiów. Zauważenie 
potrzeby oddzielnych studiów można przy tej 
okazji tłumaczyć także tym, iż w międzywojen-
nym lwowie historycy ukraińscy i żydowscy 
byli w pewnym sensie izolowani (np. w 1918 
r. doszło tu do pogromu antyżydowskiego). 
Ponadto „prowadzili dialogi” z odmienną tra-
dycją (myślową, metodologiczną, warsztatową 
itp.). Przy tej okazji można by poczynić pew-

ne odniesienia do dorobku historiografii tych  
narodów.

W pierwszym rozdziale J. Pisulińska 
przedstawiła tradycje historiograficzne lwowa. 
Zauważyła, że przed I wojną światową działało 
tu aktywnie ok. 200 historyków. Autorka wska-
zała, jakie były tego uwarunkowania. Koncen-
trowały się one wokół swobód politycznych, 
którymi cieszyli się Polacy w zaborze austriac-
kim. Pozwoliły one na założenie takich instytu-
cji, jak: Uniwersytet lwowski, Zakład Narodo-
wy im. Ossolińskich, Towarzystwo Historyczne 
(z „Kwartalnikiem Historycznym”) oraz pod-
jęcie wielu inicjatyw badawczych i wydawni-
czych. W tej części narracja została osadzona 
na głównych osobowościach reprezentujących 
historiografię. Wyróżnieni zostali tacy history-
cy, jak: Karol Szajnocha, Szymon Askenazy, 
Henryk Schmitt, August Bielawski, Ksawery 
liske, Adam Szelągowski, Mychajło Hruszew-
ski, Majer Bałaban. Nie wiadomo, dlaczego 
Autorce umknął czołowy historyk przełomu  
XIX i XX w. – Michał Bobrzyński, jeden z naj-
ważniejszych reprezentantów idei samozawi-
nionego upadku.  Autor późniejszych Dziejów 
Polski w 1885 r. został przecież posłem do Sej-
mu Krajowego we lwowie, a od 1893 r. był ho-
norowym profesorem historii prawa polskiego 
i niemieckiego na Uniwersytecie lwowskim. 
Trudno też powiedzieć, dlaczego w tym gronie 
zabrakło np. Adama Próchnika, ucznia ludwi-
ka Finkla, który poświęcił historii lwowa kilka 
prac, np. Obrona Lwowa (Zamość 1919). W re-
cenzowanej pracy, adekwatnie do przyjętych 
przez Autorkę założeń, mógłby on znaleźć swo-
je miejsce. Pozostaje kwestią dyskusyjną, czy 
należało tu skupić się na indywidualnościach 
historiografii. Wątpliwości rozwiewają kolejne 
rozdziały pracy skonstruowane na podstawie 
metody o proweniencji modernistycznej.

Drugi rozdział książki poświęcony został 
infrastrukturze lwowskiego środowiska histo-
rycznego w II Rzeczypospolitej. Szerszego 
omówienia doczekały się zbiorowe warsztaty 
pracy naukowej, jakimi były wówczas: Uniwer-
sytet Jana Kazimierza, Zakład Narodowy im. 
Ossolińskich oraz struktury Polskiego Towa-
rzystwa Historycznego, Polskiego Towarzystwa 
Filologicznego, Towarzystwa literackiego im. 
Adama Mickiewicza, Polskiego Towarzystwa 
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Orientalistycznego, Polskiego Towarzystwa 
Teologicznego, bibliotek, archiwów i innych. 
Instytucje te zostały przedstawione jako twór-
cze miejsca spotkań historyków oraz ośrodki 
ruchu wydawniczego o charakterze lokalnym 
i ogólnopolskim. Charakterystyki te są dość 
ogólne, ale dzięki temu nie łamią proporcji pra-
cy. Opierają się one w większości na wartościo-
wym materiale źródłowym.

Rozdział trzeci przedstawia statystycz-
ny obraz środowiska. Jak zaznaczyła Autorka, 
punktem odniesienia dla jej analiz były bada-
nia analityczno-kwantytatywne poprzedników 
badających środowiska regionalne: J. Mater-
nickiego (środowisko warszawskie), Wacława 
Marmona (środowisko krakowskie) i Andrze-
ja Stępnika (środowisko lubelskie i historycy 
regionaliści). Przedmiotem zainteresowania 
J. Pisulińskiej była: liczebność historyków 
lwowskich i ze lwowem związanych, struktura 
narodowościowa, ich płeć, wiek, pochodzenie 
społeczne i terytorialne, wykształcenie, status 
naukowy oraz koleje pracy zawodowej i poli-
tycznej. liczne zestawienia tabelaryczne oraz 
wykresy dokumentują sformułowane w tym 
rozdziale wnioski. Według J. Pisulińskiej licz-
ba historyków lwowskich stanowiła ok. 20% 
wszystkich historyków II Rzeczypospolitej. 
Niektórzy z nich zaznaczyli swój związek ze 
lwowem zaledwie jedną publikacją lub krót-
kim pobytem w tym mieście. Takie kryterium 
klasyfikacyjne może więc budzić pewne wąt-
pliwości, ale każde inne też nie byłoby od nich 
wolne. Z wyliczeń J. Pisulińskiej wynika m.in., 
że w stosunku do czasów autonomii galicyjskiej 
liczba historyków we lwowie wzrosła w latach 
1918–1939 o ok. 80%. W środowisku tym Pola-
cy stanowili ok. 81%, Ukraińcy 11%, Żydzi 6%, 
a historycy innych narodowości (np. Ormianie, 
Niemcy) 2% ogółu autorów zaklasyfikowanych 
do badanego środowiska. Badaczka wykazała, 
że liczebność środowiska lwowskiego oraz jego 
znaczenie malało z biegiem lat w efekcie krzep-
nięcia sytuacji wewnętrznej II Rzeczypospolitej 
i przenoszenia się życia naukowego do War-
szawy oraz innych ośrodków akademickich. 
Autorka zauważyła też specyficzny wyróżnik 
tego środowiska – wysoki stopień feminizacji 
(vide: Łucja Charewiczowa, Anna Strzelecka, 

Ewa Maleczyńska, Urszula Szumska, Helena 
i Maria Polaczkówny, Krystyna śreniowska 
i inne). Ogółem liczba historyczek stanowiła 41 
kobiet. Zajmowały się one głównie populary-
zacją historii. Szkoda, że w kolejnym rozdziale 
nie omówiono szerzej ich dorobku.  

Zainteresowania i dokonania twórcze hi-
storyków lwowskich J. Pisulińska przedstawi-
ła w rozdziale czwartym. Ujęła je w układzie 
chronologicznym, przestrzennym (historia 
powszechna, narodowa, regionalna) i proble-
mowym (dziedziny badawcze). Rozszerzyła 
w pewnym stopniu systematykę wykorzysty-
waną często przez Andrzeja F. Grabskiego, 
który stosował kryteria „podmiotowe” i „przed-
miotowe”. Pokazała, jak historiografia funk-
cjonowała w przestrzeni naukowej i publicz-
nej. Systematycznego omówienia doczekały 
się poszczególne subdyscypliny historyczne, 
a także idee i postawy metodologiczne. Autor-
ka wkomponowała tę wiedzę w mapę histo-
riograficzną ówczesnej Polski. Pokazała rolę, 
jaką w historiografii polskiej dwudziestolecia 
międzywojennego odegrali tacy badacze, jak: 
Franciszek Bujak, Jan Ptaśnik, Stanisław Za-
krzewski, Oswald Balzer, Stanisław Łempicki, 
Adam Skałkowski czy Władysław Abraham. 
Ciekawym spostrzeżeniem jest to, że w środo-
wisku tym mieliśmy do czynienia z przewagą 
historyków fachowych (co nie oznacza – pro-
fesjonalnych) – ok. 80%; że dominowały tu ba-
dania nad historią starożytną i średniowieczną 
z preferencją dla dziejów politycznych i tzw. 
tematów stykowych (co jest właściwie typowe 
dla obszarów pogranicznych). 

Rozdział piąty (Gehenna lat 1939–1944 
i powojenne rozproszenie) w pewnym sensie 
„domyka” wcześniejsze rozważania. Nie do-
tyczy on wprost cezur określonych tematem 
książki, co teoretycznie może być traktowane 
jako niekonsekwencja. Autorka omawia w nim 
wojenne i powojenne losy oraz rozproszenie 
historyków lwowskich. Pozwoliło to dopełnić 
charakterystykę tego środowiska oraz pokazać 
jego wpływ na dzieje powojennej nauki histo-
rycznej (w szczególności środowiska wrocław-
skiego). 

Czytając konkluzje J. Pisulińskiej, czasem 
można mieć pewne wątpliwości. Największą 
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z nich budzi jednoznaczność niektórych danych 
statystycznych (np. 327 historyków lwowskich). 
Stosowane w pracy liczby ewidentnie „nadwar-
tościowują” środowisko lwowskie, zważywszy 
na fakt, że większość z wymienianych w książ-
ce historyków współtworzyła również inne śro-
dowiska (czasem kilka) lub jedynie „otarła się” 
o lwów. Brakuje mi też argumentów potwier-
dzających tezę, że lwowska mediewistyka była 
wiodąca w kraju. Zdaniem J. Maternickiego tak 
nie było. lwów miał wprawdzie bardzo boga-
tą reprezentację średniowieczników, ci jednak 
hołdowali historii „wydarzeniowej” („faktogra-
ficznej”), byli dość zachowawczy w przestrzeni 
metodologicznej czy historiozoficznej. W tym 
obszarze wyprzedzali ich historycy z Poznania 
czy Wilna. 

Można mieć też uwagi „formalno-tech-
niczne” odnośnie do recenzowanej pracy. Jedna 
z nich dotyczy transliteracji nazw, tytułów czy 
nazwisk ukraińskich, którą można było zastą-
pić oryginalną pisownią. Trudności sprawia 

śledzenie zamieszczonych przypisów. W pracy 
przyjęto bowiem ciągłość numeracji przypisów 
dla całego tekstu. Zważywszy na bogaty aparat 
naukowy utrudnia to korzystanie z nich. Niedo-
godności te rekompensuje przyjazny, stroniący 
od anachronizmów język narracji. Nie jest to 
zadanie łatwe ani reguła w pracach z zakresu 
historii historiografii.

Reasumując, jako całość recenzowana pu-
blikacja posiada walory analityczno-syntetycz-
ne. Wyraźne ciążenie Autorki w stronę wypra-
cowanych wzorców badawczych i ujęć podjętej 
problematyki było posunięciem poniekąd za-
chowawczym, acz konsekwentnie przeprowa-
dzonym. Zaowocowało kolejną z cyklu badań 
nad środowiskami historycznymi II Rzeczypo-
spolitej bogatą poznawczo monografią tematu. 

Dominika Staszczyk 
lublin

Barbara Wagner, Szkoła publiczna w Polsce w XX wieku. Zarys dziejów 
społecznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2013, ss. 343
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Wśród setek funkcjonujących w obiegu na-
ukowym opracowań historyczno-oświatowych 
pojawiła się ostatnio praca w pewnym sensie 
wyjątkowa. Jest to Szkoła publiczna w Polsce 
w XX wieku… Barbary Wagner z Uniwersytetu 
Warszawskiego.

Nawet pobieżna lektura książki uświa-
damia czytelnikowi potężny wysiłek Autorki, 
której udało się zbadać, zaprezentować i udo-
kumentować losy kilku generacji nauczycieli 
oraz stu roczników szkolnych, uczących się 
w warunkach zaborów, przełomów, rewolucji, 
okupacji i bardziej czy mniej dojrzałych demo-
kracji. Wnikliwa lektura umacnia to wrażenie. 
Nie na tym polega jednak ranga recenzowanego 
dzieła. Nowatorstwo tego ujęcia opiera się na 
złamaniu dominującej w historiografii histo-

ryczno-oświatowej konwencji ścisłego łączenia 
problemów dziejów edukacji z kluczowymi wy-
darzeniami politycznymi i prezentowaniu ich 
przy pomocy metod analityczno-kwantytatyw-
nych lub narracji „kombatanckich”. Opracowa-
nie B. Wagner odwołuje się do historii społecz-
nej i praktyk badawczych stosowanych m.in. 
w socjologii, demografii, ekonomii oraz nauk 
o polityce, bez deprecjonowania tradycyjnych 
źródeł historycznych. Przyciąga uwagę czytel-
nika umiejętnością syntezy i nietuzinkowymi 
wnioskami. Stoją za nimi wieloletnie doświad-
czenia naukowe Autorki. Te walory chciałbym 
wyeksponować w swojej recenzji. 

Mimo że przedmiotem zainteresowania 
B. Wagner była szkoła publiczna, rozumiana 
jako instytucja „zorganizowana przez władze 
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w określonych warunkach w celu edukowania 
młodego pokolenia […] i sprawowania nad nim 
kontroli, a w przyszłości nad całym odpowied-
nio ukształtowanym społeczeństwem” (s. 7), 
udało się jej pokazać, że szkoła funkcjonowała 
nierzadko na pograniczach polityki, a Polacy 
często, nawet mimo dekoniunktury politycznej, 
utożsamiali się z nią, bronili jej lub starali się 
konstruktywnie wpływać na jej pracę. War-
szawska badaczka udowodniła to, odwołując się 
do grupowych doświadczeń oraz refleksyjnych 
studiów przypadku. Z jej ustaleń wynika, że ba-
dacz oświaty nie może powielać doświadczeń 
historiografii politycznej, a rozedrgana mozaika 
oświatowa XX w. wymaga innego odczytania. 

Z tym wnioskiem wiąże się ramowa perio-
dyzacja omawianej problematyki, obejmująca 
całe dwudzieste stulecie, widziane w prze-
krojach poprzecznych i podłużnych. Autorka 
nie kryje, że ma ona w dużej mierze charakter 
umowny, ale trwanie przy „przełomowych” ce-
zurach politycznych jeszcze bardziej utrudni-
łoby pokazanie specyfiki dziejów szkolnictwa 
na ziemiach polskich, byłoby powieleniem lub 
zsumowaniem istniejącego dorobku. Ograni-
czyłoby pole naukowej dyskusji. Zawartość 
merytoryczna poszczególnych rozdziałów po-
twierdza sensowność tak periodyzowanej syn-
tezy. Szkoła bowiem reaguje wolniej na zmiany 
polityczne, zachowując do nich specyficzny dy-
stans. Nie angażuje przy tym takich emocji i dy-
namiki społecznej, a przeprowadzane odgórnie 
zmiany organizacyjne mają na ogół charakter 
powierzchowny. Jak wynika z ustaleń B. Wa-
gner, animatorzy oświaty często funkcjonują 
daleko od obowiązujących ideologii i bieżących 
kampanii politycznych, skupiając się na co-
dziennych troskach materialnych i problemach 
dydaktyczno-wychowawczych. Nie bez przy-
czyny we wszystkich okresach nauczycielom 
wytykano swoiste „zapóźnienie ideologiczne”. 

Problematyzując swą pracę, Autorka zre-
zygnowała z przywileju zbilansowania dotych-
czasowej wiedzy i uzyskania systematycznej  
i przewidywalnej syntezy. Nie dała się uwieść 
niekontrowersyjnej praktyce przykładania tego 
samego szablonu do poszczególnych okresów 
dziejów politycznych, przez co można uzy-
skać prostą porównywalność danych i wrażenie 

uporządkowania narracji. Zdecydowała się na 
prezentację spraw ważnych, wyznaczających 
drogi rozwojowe i klimaty panujące w oświacie 
na ziemiach polskich w XX w. Podjęła decyzję 
o pominięciu/zmarginalizowaniu problematyki, 
której charakterystyka danego okresu nie wy-
magała lub która straciła swą moc wyjaśniającą 
w nowym pojmowaniu dziejów edukacji. W ten 
sposób uzyskała efekt „rozedrganej plamy”, 
układającej się na kształt „impresjonistycznego 
obrazu” (s. 322). W pewnej mierze wyrażają to 
tytuły poszczególnych rozdziałów: I. Kawałki 
trzech puzzli należących do różnych systemów 
oświatowych, II. Wspólna instytucja obsługu-
jąca różnorodne społeczeństwo II Rzeczypo-
spolitej, III. Okupowane nauczanie w okresie 
II wojny światowej, IV. Edukacja podporząd-
kowana socjalistycznym regułom (1944–1989),  
V. Transformacja szkolnictwa (1989–2000). 
Podobieństwo do tradycyjnych opracowań hi-
storyczno-politycznych jest tu tylko pozorne, 
gdyż rozdziały te wewnętrznie zostały skon-
struowane (pod względem narracyjnym, logicz-
nym, chronologicznym i rzeczowym) zupełnie 
inaczej niż istniejące już opracowania.

Rozdział pierwszy rozpoczyna się od 
przedstawienia sytuacji demograficzno-spo-
łecznej na ziemiach polskich w przededniu 
XX stulecia. Tworzy to tło do wyjaśniania 
rzeczywistości oświatowej, organizowanej 
przez trzech zaborców. Autorka nawiązała tu 
do ówczesnej metafory pokazującej szkołę na 
„trzęsawisku” (s. 101). Praktyka pedagogicz-
na oscylowała wówczas wokół dwóch ogól-
nych formuł: szkoły jako instytucji politycznej 
oraz szkoły jako środowiska przystosowania  
młodych ludzi do realiów życia. Możemy je 
poznać w zaktualizowanych przekrojach anali-
tyczno-statystycznych, epizodycznych i uogól-
niających. Dla omawianych kwestii znajduje-
my z reguły odniesienia regionalne, krajowe 
i międzynarodowe (np. protesty dzieci i ich 
rodziców z Wrześni w latach 1901–1907). Po-
zwala to zobaczyć je w zupełnie innym niż do-
tychczas świetle, zracjonalizować dotychczas 
upowszechnianą wiedzę. Do struktury swojej 
narracji Autorka wprowadziła elementy za-
zwyczaj marginalizowane w literaturze przed-
miotu. Do takich zaliczyć możemy np. problem 
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wychowawczego odziaływania infrastruktury 
szkolnej na uczniów. Barbara Wagner tak opi-
suje nową szkołę pruską: „Już od początku XX 
wieku odstąpiono od dotychczasowych, skrom-
nych budowli na rzecz okazałych gmachów. 
[…] Zasadniczo dominował neogotyk, budynki 
budziły podziw rozmiarami, a imponujące wra-
żenia zwiększały zabiegi kompozycyjne […]. 
Architektura zasługiwała na miano bogatej, 
dynamicznej, ekspresyjnej i zaskakującej. […] 
Ogrzewanie piecowe zostało zastąpione przez 
centralne ogrzewanie, zwykle parowe, potem 
wodne […] często budynki miały także instala-
cję wodno-kanalizacyjną i sanitariaty wewnątrz 
gmachu. Upowszechniało się oświetlenie elek-
tryczne” (s. 29). Jeszcze bardziej okazale pre-
zentowały się budynki seminariów nauczyciel-
skich z początków XX stulecia w Poznańskiem. 
Niektóre z nich miały kubaturę przekraczającą 
30 tys. m2. Autorka kontrastuje to z siermiężną 
rzeczywistością szkolną w zaborze rosyjskim  
i panującym tam „plebejskim” stylem naucza-
nia. Skutkowało to 70-procentowym analfabe-
tyzmem w Królestwie Polskim. Równie trudna 
sytuacja panowała w zaborze austriackim, gdzie 
władze próbowały przerzucić na poddanych 
Habsburgów większą część kosztów utrzyma-
nia szkół, zachowując instrumenty do walki  
o „rząd dusz”. Poszukując wspólnych doświad-
czeń Polaków pod zaborami, Autorka stwier-
dziła, że dotychczas formułowane opinie oparte 
były głównie na wątkach „kombatanckich”, 
zakładających, że w szkole zaborczej wszystko 
było Polakom obce i wrogie. W rzeczywisto-
ści społeczeństwo polskie na ogół bez protestu 
tolerowało szkołę, mając na uwadze względy 
praktyczne. Jej ukończenie było bowiem wszę-
dzie przepustką do kariery. Mobilizowało to pe-
dagogów do snucia świetlanych wizji przyszłej 
edukacji i życia narodu polskiego. Doświadcze-
nia lat zaborów dostarczały wzorców władzom 
II Rzeczypospolitej. 

Wtedy było jednak jeszcze trudniej niż 
przed wojną. Złożoność tej rzeczywistości zo-
stała naszkicowana w rozdziale drugim. Na czo-
ło wybiły się wówczas starania o ujednolicenie 
systemu szkolnego („trzęsawiska”) i znane 
już z literatury fachowej zabiegi modernizacji 
oświaty w sytuacji totalnej biedy i dezintegracji 

świeżo odrodzonego państwa. Autorka wysoko 
oceniła tendencję do ulepszania ustroju szkol-
nego, który zmierzał do uprządkowania aktyw-
ności środowisk oświatowych i eliminowania 
zapóźnień dużej części społeczeństwa polskie-
go. Udokumentowała fakt, że już w 1924 r. po-
dwoiła się liczba szkół w porównaniu z latami 
poprzedzającymi I wojnę światową. Uznała, że 
śmiało realizowane wizje edukacyjne niekie-
dy wyprzedzały ówczesne potrzeby społeczne 
(przykład: w r. szk. 1935/1936 wprowadzono 
film jako środek dydaktyczny). Zaadaptowano 
nowe strategie i metody nauczania-uczenia się 
(np. plan daltoński, szkołę pracy, gry dydaktycz-
ne). Zwrócono uwagę na takie problemy, jak np. 
higiena społeczna. Nauczyciel miał wówczas 
nie tyle uczyć, ile wychowywać i organizować 
pracę. Ideały wychowawcze koncentrowały  
się wokół pierwiastków narodowych i narodo-
wo-państwowych. Były one jednak nie do po-
godzenia z aspiracjami narodowościowymi 1/3 
społeczeństwa II RP, zwłaszcza w przededniu 
II wojny światowej, kiedy pojawiło się hasło 
„Silni – zwarci – gotowi – oświeceni”. Autorka 
stanęła na stanowisku, że przewartościowano 
wówczas funkcję integracyjną i cywilizacyjną. 
Zbyt wiele czasu poświęcano na „świętowanie” 
i „celebrowanie”. Ciekawym spostrzeżeniem 
jest to, że mimo agrarystycznych tendencji 
w polityce i w społeczeństwie wiejskim utrzy-
mywano wtedy zaledwie kilka państwowych 
zawodowych szkół rolniczych i ogrodniczych. 
Szkoła była nadal drogą do kariery. Nie do-
równano jednak pruskiemu rozmachowi w ar-
chitekturze szkolnej. Zalecenia władz polskich 
z lat dwudziestych były skromne: prosta bryła, 
prosty układ, swojski charakter wiejskich szkół 
powszechnych, estetyka izby lekcyjnej. Jeszcze 
w latach trzydziestych Ministerstwo Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego zalecało 
drewno jako podstawowy budulec szkół, „malo-
wanie podłóg zaprawą pyłochłonną, zaopatrze-
nie w ustępy, zaopatrzenie w naczynia do my-
cia rąk, stopniowe wymienianie starych ławek 
w ławki nowego typu, zaopatrzenie w aparaty 
do picia wody, zakaz wieszania palt w izbach 
lekcyjnych” (s. 167). Zwracano uwagę na przy-
sposobienie wojskowe, na społeczne znaczenie 
edukacji, misyjność ludzi wykształconych.
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Efektywność systemu szkolnego II Rze-
czypospolitej potwierdziła się w czasie wojny 
i okupacji (1939–1945). Młodzi absolwenci 
i wychowankowie przedwojennej szkoły pol-
skiej stali się filarem ruchu oporu, a jej na-
uczyciele kuźnią kadr podziemnego państwa. 
Mowa o tym w rozdziale trzecim. Stał się on 
pretekstem do rozważań o miejscu i roli edu-
kacji w systemach totalitarnych. Analizie zo-
stała poddana sytuacja pod rządami niemiec-
kimi i sowieckimi. Polityka ta miała na celu 
depolonizację szkolnictwa. Jej symbolami 
w Generalnym Gubernatorstwie stały się tzw. 
szkoły fachowe i rozmaite kursy dokształcają-
ce, a pod okupacją sowietów pałace pionierów 
w Wilnie, Białymstoku i lwowie, gdzie miały 
się uczyć dzieci polskie. Z programów na-
uczania usuwano tematykę dotyczącą Polski, 
zakazano używania podręczników i czasopism 
polskich, a księgozbiory szkolne niszczono. To 
najskromniejszy rozdział pracy, co usprawiedli-
wia w jakiejś mierze zakres tematyczny książki 
i problem reprezentatywności i wiarygodno-
ści źródeł. Można jednak postawić pytanie: 
czy nie warto było pozwolić sobie na jeszcze  
szersze, racjonalizujące spojrzenie na tajne na-
uczanie? Wszak było ono częścią aparatu Pol-
skiego Państwa Podziemnego. Zachowywało 
więc swój publiczny charakter. Dziś czerpiemy 
wiedzę na ten temat głównie z narracji „kom-
batanckich”.

Rozdział czwarty przedstawia problemy 
powojennej odbudowy szkolnictwa oraz rady-
kalne jego przeobrażenia podyktowane wielkim 
eksperymentem ideologicznym. Ten fragment 
pracy opiera się na założeniu, że w połowie lat 
pięćdziesiątych zapanowała w Polsce autarkia 
kulturowa „realnego socjalizmu”, co przeniosło 
się na autarkię oświatową, pod której wpływem 
zapisały się losy szkolnictwa aż do transforma-
cji ustrojowej. Nie jest to trudne do udowod-
nienia. Dalej Autorka polemizuje z tezą, że 
Polska ludowa wyedukowała społeczeństwo. 
Sugeruje, żeby nie mylić tego z alfabetyzacją, 
która po wojnie rzeczywiście powszechnie się 
dokonała. Generalnie jednak ówczesne państwo 
rozwój szkolnictwa traktowało jako mierzalne 
i perspektywiczne zadanie polityczne, dlatego 

też stanowiło reguły, które pozwalały wykazać 
się konkretnymi sukcesami i zdobywać zwolen-
ników tam, gdzie było o to najłatwiej. Z tego 
m.in. względu stworzono preferencje dla dzieci 
z rodzin robotniczych i chłopskich. Rozwinięto 
system elementarnego kształcenia zawodowe-
go. Ustanowiono niski próg wymagań dopusz-
czających do pracy w oświacie, gdzie niskie 
płace nauczycieli powodowały feminizację 
zawodu. Do zawodu nauczycielskiego trafiali 
często ci, którzy nie mieli szans na zdanie eg-
zaminów na uniwersytetach. Do lat sześćdzie-
siątych podstawą oceny placówek oświatowych 
był tzw. stopień sprawności, który wyrażał się 
stosunkiem liczby uczniów zapisanych do szko-
ły do tych, którzy kończyli ją w terminie. Po-
garszało to niski poziom edukacji. Niewykształ-
cone społeczeństwo uznawało jednak swój stan 
wykształcenia za dobry, nawet bardzo dobry. 
Nauczycieli obdarzało zaskakująco wysokim 
zaufaniem. W rzeczywistości dokonywała się 
„proletariatyzacja” inteligencji i marginalizo-
wanie koncesjonowanych przedsięwzięć edu-
kacyjnych. Oczywiście nakładały się na to inne 
też czynniki. Były to straty wojenne (materialne  
i osobowe), bieda, demoralizacja, brak stabi-
lizacji, zwiększona rodność etc. Są to sprawy 
dobrze rozpoznane przez historiografię histo-
ryczno-oświatową. Ciekawym wątkiem, które-
go właściwie nikt dotychczas nie rozwijał, jest 
problem kohabitacji szkoły i państwa. Autorka 
zauważyła, że w pierwszym roku po wojnie 
na ogół nie negowano nowego porządku, ale 
wskazywano na jego „nienaturalny charakter” 
(s. 218). W późniejszym okresie, wraz ze wzro-
stem opresyjności państwa, wielu nauczycieli 
udawało jedynie sprzymierzeńców władzy,  
w praktyce uczyło po staremu. Jeśli nauczyciel 
nie przekraczał granic oczywistego oportuni-
zmu, nie popadał w konflikt z otoczeniem. Per-
manentne reformy szkolnictwa miały na celu 
ograniczenie samodzielności szkół i poddanie 
ich większej kontroli ze strony państwa. Do 
końca nigdy się to nie udało, na co wskazuje 
choćby sprawa nauczania religii, która dzię-
ki nastrojom społecznym przetrwała w szko-
łach do 1961 r. mimo tzw. nocy stalinowskiej. 
Podobny kontekst miało zachowanie małych  
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placówek wbrew coraz silniejszej tendencji do 
zbiorczości. Jeszcze innym przykładem jest  
zaangażowanie lokalnych społeczności w budo-
wę i wyposażanie małych szkół oraz traktowa-
nie ich jako ośrodków życia społeczno-kultural-
nego. Ukształtowany w PRl model oświatowy 
z mniejszym lub większym powodzeniem funk-
cjonował przez całą pierwszą dekadę III Rze-
czypospolitej, do końca XX w. De facto kres 
położyła mu dopiero reforma z 1999 r.

O tym Autorka napisała w piątym rozdzia-
le. Co ciekawe, nie poszła łatwą drogą narracyj-
nego budowania przeciwieństw (PRl versus III 
RP). Nie dała się zniewolić aktom byłych służb 
bezpieczeństwa, zgromadzonym w Instytucie 
Pamięci Narodowej. Wnikliwie prześledziła 
przemiany w szkolnictwie, jakie powoli zacho-
dziły po 1989 r. Okres ten B. Wagner oceniła 
krytycznie. Odwołując się do opinii ekspertów, 
wspomniała nawet o „katastrofie edukacyjnej”, 
zwłaszcza w sferze humanistyki. Ocenę tę po-
łączyła ze spostrzeżeniem, że w tym czasie 
równolegle do transformacji ustrojowo-gospo-
darczej odbywała się transformacja w szkolnic-
twie: własnościowa, ideologiczna i metodycz-
na. Pozwoliło to zobaczyć reformy oświatowe 
w wolnej Polsce jako element legitymizowania 
się nowej władzy i polityki oraz sformułować 
wniosek, że nawet demokratyczne rządy kon-
struują system szkolny według swoich wy-
obrażeń i potrzeb. W ten kontekst wpisuje się 
nadużywanie symboliki narodowej i motywa-
cji pozamerytorycznych. Przykładem takich 
działań może być (kontrowersyjna społecznie 
i prawnie) sprawa wprowadzenia do szkół re-
ligii czy kłopotliwy, do dziś nierozstrzygnięty, 
problem wychowania prorodzinnego i seksu-
alnego. Podobny kontekst ma powrót do sys-
temowych rozwiązań organizacyjnych sprzed 
1939 r., przynoszący podział na szkoły podsta-
wowe, gimnazja i licea. Barbara Wagner zwró-
ciła uwagę, że przemianom tym towarzyszyło 
stosunkowo małe zainteresowanie ze strony 
społeczeństwa, próbującego odnaleźć się w re-
aliach gospodarki rynkowej, w świecie nowych 
urządzeń i technologii. To zaskakujące usta-
lenie, bo w poprzednich okresach szkoła była 
ważnym ośrodkiem życia wspólnotowego. Nie 

zmieniła tego ustawa z 1999 r., która przekazała 
kuratelę nad szkolnictwem samorządom, a sa-
mym placówkom oświatowym zagwarantowała 
nieznaną dotychczas autonomię. Pozwoliło to 
na odgórną komasację szkół, z czym społecz-
ności lokalne w miarę skutecznie walczyły od 
czasów zaborów. W konsekwencji wsie zostały 
niemal pozbawione szkół ponadgimnazjalnych. 
Mieszkańcy wielu z nich musieli pogodzić się 
z likwidacją placówek szczebla podstawowego, 
przedszkolnego i bibliotek. Dokumentuje to za-
warty w książce materiał źródłowy i statystycz-
ny. Autorka krytycznie odniosła się też do mar-
ginalizacji szkolnictwa zawodowego i zjawiska 
masowości kształcenia (procentowy udział 
uczniów w stosunku do ogółu ludności sięgnął 
pod koniec XX w. 20%). Barbara Wagner uważ-
nie przyjrzała się również fenomenowi erupcji 
szkół prywatnych. Podważyła mit o charyta-
tywnych motywach ich zakładania. Dostrzegła 
w tym przede wszystkim aspekt komercyjny, 
nie odmawiając niektórym z ich organizatorów 
szlachetnych motywacji i poważnych osiągnięć. 
Analizując tę kwestię w szerokiej perspektywie, 
doszła do wniosku, że „Szkoły niepubliczne nie 
stały się ani konkurencją, ani panaceum na nie-
dostatki, były bardziej czynnikiem uzupełniają-
cym dla głównego nurtu publicznego” (s. 289). 
Cały system szkolny schyłku XX stulecia uzna-
ła za dysfunkcyjny, niedostosowany do potrzeb 
społecznych, rynku pracy i możliwości dalsze-
go kształcenia się. Oceny tej nie zmieniły do-
strzegalne efekty informatyzacji i otwarcia się 
na nowe specjalizacje i profile kształcenia. We-
dług Autorki szkoła pozostała odporna na kry-
tykę z powodu braku możliwości poprawy czy 
naprawy. Opinie te, aczkolwiek surowe, zostały 
solidnie udokumentowane. Przed czytelnikiem 
rozprawy staje pytanie: czy na kategoryczności 
ocen nie zaciążyły doświadczenia pierwszego 
dwudziestolecia następnego wieku?

Jakkolwiek by na to patrzeć książka 
B. Wagner ma bezwzględnie podwójny walor: 
społeczny i naukowy. Z jednej strony, to źródło 
wartościowych informacji i refleksji nad jed-
ną z ważniejszych dziedzin życia społecznego  
w Polsce. Można ją zadedykować wszystkim 
interesariuszom narodowej oświaty. Z drugiej, 
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wyznacza ona nowe tropy badaczom tej pro-
blematyki, ma szansę na nowo organizować 
badania nad oświatą, inspirować przyczynki  
i szersze studia. Praca ukazała się chyba w naj-
bardziej odpowiednim czasie. Oświata polska 

wymaga bowiem nowych zmian, co zauważają 
ważniejsze ośrodki naukowe, społeczne i poli-
tyczne.

Andrzej Stępnik 
lublin

Dorota Gałaszewska-Chilczuk, „Wrogie” uniwersytety. Polityka państwa 
komunistycznego wobec Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej (1944–1969), Warszawa 2013, ss. 292

Czytelnik, który bierze do ręki tę  mono-
grafię,  będzie  miał spore i uzasadnione ocze-
kiwania. Bowiem mimo  blisko 100 lat funkcjo-
nowania Katolickiego Uniwersytetu lubelskie-
go i upływu 70 lat od chwili powstania Uniwer-
sytetu Marii Curie-Skłodowskiej oba  lubelskie 
uniwersytety nie doczekały się monografii 
będących naukowymi studiami ich funkcjono-
wania w okresie po II wojnie światowej bądź 
całościowym obrazem ich dziejów. Pomijam tu 
istniejące formy wydawnictw źródłowych bądź 
kronikarskich. Historycy związani z jedną i dru-
gą uczelnią mają świadomość trudności badaw-
czych i interpretacyjnych wynikających z funk-
cjonowania obydwu uniwersytetów, począwszy 
od okresu PKWN, aż do końca PRl. Dowodnie 
pokazywały je istniejące opracowania historii 
obu uczelni pisane przed 1989. W przypadku 
KUl obarczone były one ingerencją cenzury 
lub autocenzurą autorów, zaś okolicznościowe 
prace poświęcone UMCS cechował swoisty 
prezentyzm i propagandowa otoczka związa-
na z pekawuenowskim rodowodem uczelni. 
Złożyło się na to wiele powodów, z których 
dziś w mojej ocenie najważniejszy jest powód 
psychologiczny – żyje  zbyt wielu bohaterów 
opisywanych partyjnych działań, które miały 
niechlubny charakter, gdy oceniamy je według 
dzisiejszych kryteriów demokratycznego pań-
stwa i obywatelskiego społeczeństwa.

Zamysł Autorki, by dokonać rekonstrukcji 
polityki PPR/PZPR (a więc najważniejszej siły 
sprawczej życia politycznego, gospodarczego, 
kulturowo-społecznego państwa) wobec KUl 
oraz UMCS uważam ze wszech miar za zasadny 

i wartościowy. Nikt jeszcze nie dokonał takiej 
naukowej analizy historycznej. Rezultat, jakim 
jest recenzowana monografia, nie w pełni za-
spokoi oczekiwania historyków, choć na pewno 
wzbudzi żywe zainteresowanie licznych czytel-
ników, z których wielu jest absolwentami dwu 
lubelskich uniwersytetów. Wzmocni je fakt, iż 
obecny i przyszły rok przyniesie dwie kolejne 
monografie poświęcone dziejom UMCS. Do 
czasu powołania Instytutu Pamięci Narodowej 
wszelkie badania peerelowskiej przeszłości, 
także związanej z życiem naukowym, miały 
charakter selektywny. Nie uwzględniały bo-
wiem wszystkich instrumentów oddziaływania 
komunistycznego państwa na różne sfery ży-
cia politycznego i społecznego, w tym kształ-
towania polityki kadrowej na uczelni i postaw 
młodzieży akademickiej. Szczególnie istotne 
znaczenie miał brak rozpoznania rzeczywistych 
mechanizmów i celów polityki władz wobec 
Kościoła katolickiego, z tym nierozerwalnie 
wiążą się powojenne losy KUl.

Recenzowana praca jest pierwszą próbą 
– opartą w swoim założeniu na kompleksowej 
kwerendzie źródłowej – przedstawienia funk-
cjonowania dwu lubelskich uniwersytetów 
w pierwszych 25 latach tworzenia i funkcjono-
wania państwa kierowanego przez PPR/PZPR. 
Jako taka, powinna wyznaczać pewien standard 
badań opiniotwórczego środowiska naukowego 
oraz młodzieży, która po ukończeniu studiów 
tworzyła różne grupy inteligencji. Szkoda jed-
nak, że książka D. Gałaszewskiej-Chilczuk nie 
posiada recenzenta wydawniczego.
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Podstawą opracowania jest praca doktor-
ska Autorki Polityka państwa wobec uczelni 
wyższych w latach 1944–1969  na przykładzie 
Uniwersytetu Marii Curii-Skłodowskiej i Kato-
lickiego Uniwersytetu Lubelskiego obroniona 
w Instytucie Historii UMCS w 2005 r. Autor-
ka zaznacza we wstępie, że nie jest to pełna 
monografia obu uniwersytetów w badanym 
przedziale czasowym, tylko pokazanie ich ge-
nezy oraz zrekonstruowanie metod i środków 
oddziaływania przez państwo na szeroko rozu-
mianą społeczność akademicką. I w istocie tak 
należy tę pracę odbierać. Bazą źródłową opra-
cowania stał się zasób Archiwum  Akt Nowych, 
Archiwum Państwowego w lublinie, archiwów 
obu uczelni i Archiwum lubelskiego Oddziału 
IPN. Cztery wykorzystane w pracy dokumen-
ty zostały umieszczone w źródłowym aneksie. 
W odniesieniu do KUl należałoby w dużo 
większym stopniu, niż czyni to Autorka zbadać 
zasób archiwalny znajdujący się w centrali IPN 
w Warszawie. Niestety Archiwum IPN pomi-
ja ważne sygnały dotyczące zainteresowania 
UB/SB szeregiem pracowników KUl i UMCS  
w latach czterdziestych, pięćdziesiątych i sześć-
dziesiątych XX w., w tym materiały ukazujące 
dowodnie współpracę agenturalną naukowców 
i studentów z aparatem bezpieczeństwa. Autor-
ka w pracy w dość ograniczonym zakresie wy-
korzystała prasę. Nie podjęła próby uzyskania 
relacji ustnych. Niezwykle ważną kwestią dla 
historyka jest poszukiwanie informacji pocho-
dzących z różnorodnych źródeł. Zastosowa-
nie podstawowej rzymskiej zasady Audiatur  
et altera pars jest nie tylko powinnością praw-
nika, ale też warunkiem koniecznym do napi-
sania rzetelnego dzieła historycznego. Autorka 
dysponuje natomiast ważną, często pionier-
ską wiedzą z dokumentów urzędowych. Jest 
to historia wydarzeniowa, której nie należy 
lekceważyć, pod warunkiem wzbogacenia jej 
refleksją historyczną i metodologiczną. Kon-
frontacja uzyskanych informacji z relacjami 
żyjących bohaterów opisywanych zdarzeń by-
łaby niezwykle przydatna. Jej brak uważam za 
poważne uchybienie warsztatowe. Do dziś żyją 
m.in. Wielki Kanclerz KUl arcybiskup B. Py-
lak, prorektorzy, profesorowie lub byli studenci 
obydwu uniwersytetów. 

Zastrzeżenia budzi również  ograniczony 
stopień zbadania źródeł drukowanych i litera-
tury przedmiotu. Autorka wykorzystuje przede 
wszystkim źródła archiwalne. Kilka z nich 
było jednak wcześniej publikowanych. Po-
prawność warsztatowa wymaga, by zaznaczyć 
ten fakt w przypisie przywołującym sygnaturę 
archiwalną. Są też w pracy źródła drukowa-
ne niewykorzystane. Dotyczy to marca 1968 i 
stosunków polsko-radzieckich z ich aspektem 
dotyczącym Kościoła i KUl: Marzec 1968. 
Trzydzieści lat później, t. II: Aneks źródłowy. 
Dzień po dniu w raportach SB oraz wydziału 
Organizacyjnego KC PZPR, Warszawa 1998;  
P. Raina, Kościół–Państwo w świetle akt Wy-
działu ds. Wyznań 1967–1968, Warszawa 1994; 
Polska–ZSRR, struktury podległości. Dokumen-
ty WKP/b 1944–1949, Warszawa 1995; Polska 
w dokumentach z archiwów rosyjskich 1949–
1953, Warszawa 2002. Znajomość tła historycz-
nego umożliwia poprawną interpretację opisy-
wanych faktów i zjawisk. Znajomość literatury 
przedmiotu stanowi podstawową zasadę kon-
struowania własnych tez i spostrzeżeń. W re-
cenzowanej książce brak jest odniesień do prac, 
bez znajomości których trudno wyobrazić sobie 
obraz czasów i wydarzeń. lista braków nie jest 
mała. Chodzi mi m.in. o następujące opraco-
wania i artykuły: Przebudować człowieka. Ko-
munistyczne wysiłki zmiany mentalności, red.  
M. Kula, Warszawa 2001; A. P. Osęka, Rytuały 
stalinizmu, Warszawa 2007; M. Mazur, Obraz 
nowego człowieka w propagandzie komuni-
stycznej w okresie Polski Ludowej i PRL 1944–
1956, lublin 2009; A. Rozhin, Gong 2. Spojrze-
nie w przeszłość, lublin 2004; S. Salmonowicz, 
Profesorowie i studenci w dobie stalinizmu  
w Polsce (1944–1956), [w:] Polacy wobec PRL. 
Strategie przystosowawcze, red. G. Miernik, 
Kielce 2003; F. Ziemski, Likwidacja rodzimego 
modelu nauki polskiej po II wojnie światowej, 
„Studia Historyczne”, R. XXVI, 1993, z. 2;  
Cz. lewandowski, Początki likwidacji niezależ-
ności szkoły polskiej po wyborach sejmowych  
w 1947 r., „Dzieje Najnowsze”, R. XXIX, 1997, 
nr 4; J. Wrona, Aparat bezpieczeństwa wobec 
wystąpień i strajku młodzieży szkolnej i studen-
tów w Lublinie w 1947 r.; Prawo i przemoc. 
Z badań nad organami porządku publicznego 
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w dobie najnowszej, red. T. Radzik, „Res Histo-
rica” nr 11, lublin 2000. Pomijanie literatury, 
która dotyczy części problemów analizowanych 
przez Autorkę, można potraktować jako tzw. wy-
ważanie otwartych drzwi. Bowiem nie odwołując 
się do już funkcjonujących ustaleń poczynionych 
przez historyków, stwarza niekiedy fałszywe 
wrażenie, iż dokonuje we wszystkich kwestiach 
całkowicie pionierskiej analizy. Niestety, jest to 
dość częsta maniera współczesnych młodych  
badaczy. 

Tytuł pracy napisanej w układzie proble-
mowo-chronologicznym sugeruje, iż możemy 
się spodziewać dość symetrycznej analizy dzie-
jów obydwu uniwersytetów. Tak nie jest, jeżeli 
spojrzymy na konstrukcję pracy. Z sześciu  jej 
rozdziałów tylko dwa  odnoszą się do KUl, 
łącznie stanowi to 105 stron tekstu, czyli  40%  
objętości pracy, a więc asymetria jest niewiel-
ka. W rozdziale I i V analizuje funkcjonowanie 
katolickiej uczelni. Dość obszernie przedstawia 
założenia i realizację polityki państwa komu-
nistycznego wobec KUl i pokazuje w dużo 
mniejszym wymiarze  polityczne i religijne 
postawy studentów tej uczelni. Zdecydowana 
większość rozważań Autorki dotyczy UMCS. 
Czyni to w rozdziałach II–IV i VI, przedsta-
wiając kolejno politykę władz komunistycz-
nych wobec stworzonej przez nich uczelni, tzw. 
Studia Przygotowawcze na UMCS, partyjne 
zasady rekrutacji studentów na UMCS i reak-
cję młodzieży akademickiej na stosowany re-
żim wychowawczy. Mylące są podane w pracy 
ramy chronologiczne. W rzeczywistości analizę 
sytuacji na KUl Autorka kończy na pierwszym 
okresie dekady lat siedemdziesiątych, co może 
nie było zamierzone, ale przyniosło dobry efekt 
w istotny sposób wzbogacający pracę. 

Obszerny rozdział I, poświęcony kato-
lickiej uczelni w lublinie, uważam za bardzo 
ważny i poznawczy. Jest to pierwsza źródłowa 
próba naszkicowania mechanizmów, które de-
terminowały jej funkcjonowanie od 1944 po 
pierwszy okres dekady lat siedemdziesiątych. 
Autorka dokonuje wielu nowych ustaleń i sta-
wia wiele interesujących tez. Trafnie w swojej 
pracy przedstawia zmieniający się stan prawny, 
który z formalnego punktu widzenia determi-
nował możliwości, a przede wszystkim różno-

rodne ograniczenia w funkcjonowaniu katolic-
kiej uczelni. Za bardzo poznawcze uważam te 
partie tekstu, które pokazują niezrealizowane 
zamierzenie rządzących, by KUl przekształcić 
w Teologiczny Uniwersytet lubelski. D. Gła-
szewska-Chilczuk wyróżnia dwa ośrodki, któ-
re aspirowały do decydowania o losach uczel-
ni. Z jednej strony, centralne władze partyjne  
i państwowe w Warszawie, z drugiej, Komitet 
Wojewódzki PZPR w lublinie, szczególnie 
w dekadzie lat sześćdziesiątych, gdy funkcję   
I sekretarza KW pełnił Władysław Kozdra. lu-
belska instancja partyjna była zdecydowanie 
bardziej radykalna w pomysłach na ogranicze-
nie możliwości funkcjonowania i rozwoju KUl. 
Optowała wręcz za likwidacją uniwersytetu. 
Nie znajdziemy natomiast w pracy odpowiedzi, 
dlaczego jej głos był w zasadzie lekceważony 
przez Warszawę, co budziło u lubelskich to-
warzyszy poczucie swoistej frustracji (s. 44). 
Nie mogę zgodzić się z Autorką, iż centralne 
władze partyjne prowadziły w sprawie  KUl 
politykę dość niezdecydowaną, a na początku 
lat sześćdziesiątych prawie przypadkową (s. 44, 
51). To błędne przekonanie. Poza faktycznymi 
problemami kompetencyjnymi poszczególnych 
instytucji partyjnych i państwowych względem 
możności ich oddziaływania na KUl zasadni-
cze znaczenie miał stosunek I sekretarza KC 
PZPR, który nieoficjalnie kilkakrotnie spotykał 
się z kardynałem Wyszyńskim. Gomułka był 
świadom uwarunkowań związanych z budowa-
niem pozytywnego wizerunku komunistów rzą-
dzących katolickim krajem. Dla kierownictwa 
PZPR lubelska prywatna uczelnia była też za-
wsze ważnym elementem przetargowym w rela-
cjach z Episkopatem Polski. Władza nie chciała 
wielu spraw dotyczących KUl definitywnie 
przesądzać, by mieć pole do ewentualnych ko-
rzystnych dla siebie kompromisów z Kościo-
łem. Istnienie KUl było dla komunistycznej 
władzy swoistym listkiem figowym w kreowa-
niu obrazu Polski na  Zachodzie. W rachubach  
W. Gomułki Kościół, a szczególnie Watykan, 
miał do odegrania rolę w rozwiązaniu naj-
ważniejszego problemu dla Polski, jakim była  
w ocenie I sekretarza kwestia normalizacji sto-
sunków z Republiką Federalną Niemiec. Tzw. 
wielka polityka nie dawała wielkich szans na 
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realizację wielu radykalnych postulatów lubel-
skiego KW PZPR i aparatu bezpieczeństwa nie-
korzystnych dla KUl.

Trafnie ocenia Autorka likwidację Wydzia-
łu Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych 
KUl w 1949 r. jako potężny cios w możliwości 
naukowe KUl i drastyczne ograniczenie profilu 
naukowego uniwersytetu. Natomiast nie zauwa-
ża, iż przeniesienie tego Wydziału na UMCS, 
a trzy lata później utworzenie tam Wydziału Hu-
manistycznego odbywało się w momencie dra-
matycznego ograniczenia naukowych możliwo-
ści nowego uniwersytetu po zabraniu w 1950 r. 
dwóch największych wydziałów: lekarskiego 
i Farmaceutycznego, w oparciu o które stwo-
rzono nową uczelnię – Akademię Medyczną. 
Bez prawa i humanistyki dalszy byt UMCS 
stawał pod znakiem zapytania. Do zaprezento-
wanej charakterystyki naukowców KUl z roku 
1950 (s. 23–24) należałoby koniecznie dodać, 
iż w zasadzie jej język i schemat obowiązywał 
w dokumentach partyjnych i państwowych 
(SB i Urząd ds. Wyznań) przez kolejne trzy  
dekady. 

Za istotny mankament uważam brak bio-
gramów wymienianych w pracy profesorów ka-
tolickiej uczelni, czasami występują oni nawet 
bez imion. Poza przedstawionymi przykładami 
działań SB w kierunku dezintegracji środowi-
ska naukowego katolickiej uczelni – dodajmy 
często były one bardzo udane – należałoby 
zwrócić uwagę na konsekwentnie budowaną 
przez władze państwowe linię podziału pra-
cowników KUl wokół stosunku do kardynała 
S. Wyszyńskiego. Kogo władza uznawała za 
przychylnego prymasowi, ten mógł spodzie-
wać się różnych szykan i utrudnień w swojej 
karierze naukowej. Autorka przedstawia stałe 
w okresie PRl zainteresowanie UB/SB ka-
drą i studentami KUl (s. 62–76). Jednak poza 
ogólnym pokazaniem metod działania władz 
bezpieczeństwa wobec uczelni i przypomnie-
niem znanych w literaturze statystyk TW nie 
analizuje tego problemu w ujęciu personalnym, 
choć dzisiaj pozwalają na to dostępne history-
kowi materiały IPN. Być może był to jej świa-
domy wybór, ale wówczas należałoby o tym  
w pracy napisać, motywując przyjętą koncepcję. 
Najnowsze bowiem badania historyków w tej 
materii przynoszą ustalenia, które niewątpliwie 

zmuszą co najmniej do dyskusji, jeśli nie rein-
terpretacji postaw kilku znaczących profesorów 
tej uczelni, w tym długoletniego i powszech-
nie uznawanego za najwybitniejszego rektora 
KUl, który pełnił swą funkcję w l. 1970–1983. 
Dopełnieniem analizy jest próba pokazania wa-
runków studiowania na KUl, z jednej strony, 
funkcjonowania studentów w oazie intelektual-
nej wolności, z drugiej, stwarzania różnorakich 
utrudnień w trakcie studiów oraz dyskrymi-
nowania absolwentów uniwersytetu na rynku  
pracy.       

Wśród 6 rozdziałów poświęconych UMCS 
za najwartościowszy uważam rozdział II,  
pokazujący genezę uniwersytetu i jego pierw-
sze dwudziestolecie. D. Gałaszewska-Chilczuk 
trafnie wydobywa zróżnicowane uwarunkowa-
nia polityczne i społeczne, które zadecydowa-
ły o powstaniu UMCS. Pokazuje dramatyczne 
momenty, gdy byt uniwersytetu był zagrożony. 
Wskazuje na konkurencyjność akademickiego 
Krakowa, Warszawy i Wrocławia, które sku-
tecznie pozyskiwały kadrę wybitnych naukow-
ców związanych w l. 1944–1945 z lubelską 
uczelnią. Wiele cennych spostrzeżeń dotyczy 
współtwórcy UMCS i jej pierwszego rektora 
prof. Henryka Raabego. Autorka dostrzega m.in. 
zaangażowanie profesora na rzecz utrzyma-
nia autonomii uczelni wyższych, którą władze 
systematycznie ograniczały. Autorka pokazuje 
brak poparcia dla pierwszego rektora UMCS 
ze strony wojewódzkich władz  PPR/PZPR. 
Dość powierzchownie rysuje natomiast sylwet-
kę prof. Józefa Parnasa, który w l. 1949–1952 
był  prorektorem UMCS i przez 2 lata  kierował 
uczelnią. Szkoda, że Autorka pominęła okres 
kierowania uniwersytetem przez prof. Adama 
Paszewskiego (1957–1959). Był on niezwykle  
ważny z punktu widzenia realizowanych przez 
nią głównych celów pracy, a więc poznawania  
i zrekonstruowania metod oraz środków od-
działywania przez władze partyjne i państwowe 
na uczelnie wyższe. Interesujący jest natomiast 
źródłowy szkic na temat rektora UMCS Grze-
gorza leopolda Seidlera. Jego biografia wyma-
ga dalszych pogłębionych badań. Nie można za-
akceptować zasady, iż Autorka w odniesieniu do 
profesorów UMCS funkcjonujących na uczelni  
w analizowanym okresie nie podaje w praktyce 
żadnych informacji biograficznych. A przecież 
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cytowane w pracy pismo czy opinia prof. X lub y 
ma swoją rangę i znaczenie także ze względu na 
pozycję naukową zajmowaną przez daną osobę. 
Szczególnie dotyczy to okresu lat czterdziestych 
i pięćdziesiątych, gdy była duża rotacja kadry 
profesorskiej.

D. Gałaszewska-Chilczuk ocenia, iż me-
cenat państwowy w pierwszych 5 latach funk-
cjonowania UMCS nie oznaczał specjalnych 
dla niego preferencji. Ponieważ lubelską uczel-
nię budowano od podstaw na tzw. surowym 
korzeniu, powodowało to ogromne trudności 
w tworzeniu bazy materialnej i naukowej. Au-
torka uznaje cezurę 1949 r. za początek procesu 
postrzegania UMCS przez komunistyczne wła-
dze jako realnej, ideologicznej przeciwwagi dla 
KUl. Sfałszowane wybory w styczniu 1947 r. 
i powstanie PZPR w grudniu 1948 r. przyśpie-
szyły proces konsolidacji władzy i zapoczątko-
wały sowietyzację Polski. KUl staje się zde-
finiowanym propagandowo wrogiem ideolo-
gicznym, którego należało zwalczać i osłabiać. 
Nadszedł czas nowej politycznej roli UMCS. 
Oznaczało to możliwość pozyskiwania central-
nych środków finansowych, które pozwoliły 
na zdecydowanie szybszy rozwój państwowej 
uczelni. W ocenie Autorki beneficjentem tej 
polityki był UMCS dwukrotnie – w roku 1949 
i 1957. Trzeba jednak z dużą dozą pewności 
założyć, czego nie czyni D. Gałaszewska-Chil-
czuk, że proces politycznego zdyskontowania 
przez władze UMCS obecności drugiego uni-
wersytetu w lublinie będzie trwał do końca 
istnienia PRl. KUl staje się ideologicznym 
straszakiem i polityczną retoryką w socjotech-
nice, jaką skutecznie stosowano podczas starań  
o pozyskanie w Warszawie środków koniecz-
nych dla dalszego rozwoju UMCS. W zasa-
dzie to w takiej sytuacji najpełniej uwidacznia 
się wizja Autorki zawarta w tytule mówiącym 
o „wrogich” uniwersytetach. Bo na co dzień, 
mimo różnorodnych zabiegów władz państwo-
wych, by separować obie uczelnie, studenci  
i pracownicy naukowi KUl i UMCS budowali 
wzajemne relacje. Najpełniej uwidaczniały się 
one w Bibliotece KUl, posiadającej największy 
i najwartościowszy zasób literatury naukowej  
w środowisku akademickim lublina.

Od pierwszych dni funkcjonowania  pań-
stwowej uczelni w lublinie istotną troską no-

wej władzy było rozwijanie szeregów PPR, 
a od 1948 r. PZPR wśród naukowców i stu-
dentów. Miało to gwarantować zachowanie 
kierowniczej pozycji komunistów w uniwer-
sytecie. Na przełomie lat 1948/1949 złudzenie 
środowisk naukowych, dotyczące możliwości  
kontynuowania swej pracy z dala od bieżą-
cej polityki, wyraźnie zaczęło się załamy-
wać. Rozpoczął się wówczas powolny proces 
aksjologiczno-światopoglądowego podziału 
środowisk naukowych, wyrażający się w pu-
blicznych (początkowo nielicznych) posta-
wach afirmacyjnych wobec komunizmu, chcąc 
nie chcąc w przejawach ustępstw (wynikłych 
ze zwykłego oportunizmu, strachu bądź ka-
rierowiczostwa) wobec oficjalnie głoszonych 
sloganów. Każda szkoła wyższa, a nawet  
każdy wydział wykazywał w tej kwestii specy-
ficzną odmienność. Inną postawę wobec ideolo-
gicznej ofensywy przyjęły Uniwersytet Marii 
Curie-Skłodowskiej w lublinie i Uniwersytet 
Łódzki, a jeszcze inną Uniwersytet Jagielloński 
w Krakowie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w Toruniu czy Uniwersytet we Wrocławiu. Pró-
ba pokazania roli aktywu PZPR na UMCS w re-
cenzowanej pracy nie jest udana, ma przyczyn-
karski charakter i pomija m.in. funkcjonowanie 
koła PPR, które założył prof. J. Parnas w 1945 r. 
i przez kolejne lata był głównym animatorem 
jego rozwoju. Nie uwidacznia struktury PZPR 
na uczelni. Obszerne cytowanie źródłowych 
dokumentów (s. 104–107), nawet gdy są one 
interesujące, nie zastąpi analizy historycznej. 
Wypadałoby pokazać problem awansów na-
ukowych, które musiały mieć akceptację PZPR. 
Podobnie było z przyjmowaniem osób do pra-
cy naukowej na uczelni, zwłaszcza w naukach 
społecznych i humanistycznych. Ważne były 
też opinie SB, które decydowały o pozytywnej 
lub negatywnej decyzji w sprawie otrzymania 
paszportu na wyjazd stażowy bądź stypendialny 
do tzw. krajów kapitalistycznych przez pracow-
ników naukowych. Selektywny charakter ma 
również próba ukazania oddziaływania UB/SB 
na UMCS. Pomija m.in. zainteresowania UB 
pracownikami UMCS, którzy należeli do PSl.

W rozdziałach, które pokazują wstępne 
i zasadnicze formy rekrutacji studentów oraz ich 
stosunek do oficjalnie prowadzonej na UMCS 
indoktrynacji politycznej i ideologicznej, mamy 
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formułę zbliżoną do sprawozdawczej, gdzie 
czytelnik ma wrażenie, że jest to kronika wy-
branych faktów i wydarzeń. Nie znajdziemy 
tam informacji o powojennej młodzieży, jej 
położeniu materialnym, oczekiwaniach i świa-
topoglądzie. Fundament inteligencji, młodzież 
akademicka, po II wojnie bezwzględnie opo-
wiadała się za rządem polskim w londynie 
i była mocno związana z Armią Krajową. Wła-
dzę komunistyczną traktowała jako narzuconą 
i obcą, podporządkowaną wyłącznie interesom 
Kremla. Stanisław Salmonowicz, dokonując 
pokoleniowej klasyfikacji młodzieży akademic-
kiej, zauważa, iż zasadniczy wpływ na postawy 
środowiska studenckiego miała bieżąca sytu-
acja polityczna w kraju. Studenci trzeciego czy 
czwartego roku studiów w roku akademickim 
1947/1948 wyraźnie różnili się od sporej części 
młodzieży, która studia rozpoczynała w roku 
1947. Natomiast w latach 1948–1956 rów-
nież dostrzec można wyrazisty podział: rocz-
niki zaczynające studia w latach 1950–1953 
to ludzie wychowani w rygorach stalinizmu; 
rocznik rozpoczynający studia w roku 1954 
przejawia postawę kryzysu polityki partii lub 
oportunizmu, połączonego ze strachem. Rok 
1955 ukazuje młodzieżowe przesilenie wo-
bec realiów systemu. Zbyt mało pisze Autorka  
o rzeczywistych czynnikach, które, obok partii, 
kształtowały światopogląd młodzieży. Zasad-
niczą rolę w kształtowaniu w młodym poko-
leniu określonej wizji świata pełniły: rodzina,  
w szczególności rodzice, szkoła i obowiązujący 
proces edukacyjny, a także Kościół i jego na-

uka. Wymienione instytucje w swej ówczesnej 
formie najsilniej oddziaływały na psychikę 
młodzieży. Prezentowały one podstawowe kate-
gorie wartości, które w znacznym stopniu miały 
odpowiadać za percepcję i stanowisko wobec 
rzeczywistości. 

Za w pełni  trafne należy uznać końco-
we wnioski, iż próby ideologicznej konwersji 
młodzieży czynione przez partię na UMCS 
nie przyniosły pozytywnego rezultatu. Podob-
nie zgodzić się należy z Autorką, iż wizerunek 
UMCS jako „czerwonego” uniwersytetu jest 
o tyle prawdziwy, o ile uznamy, iż partyjnymi 
uczelniami były wszystkie państwowe szkoły 
wyższe. D. Gałaszewska-Chilczuk trafnie też 
konstatuje, iż należy demitologizować obraz 
niezłomnej postawy KUl wobec państwa ko-
munistycznego i wpisać go w skomplikowane 
relacje państwo–Kościół, gdzie obok heroizmu 
były różnego rodzaju kompromisy wynikające 
z troski o przetrwanie uczelni. Podsumowując 
należy stwierdzić, że otrzymaliśmy pracę dość 
nierówną merytorycznie, z mankamentami 
warsztatowymi, ale dość dobrze udokumento-
waną i faktograficznie poznawczą, która po-
zwala zrozumieć wiele powojennych mecha-
nizmów funkcjonowania wyższych uczelni. 
Pokazuje ona także w pewnym ograniczonym 
zakresie wymiar cywilizacyjny funkcjonowania 
w lublinie po 1944 r. dwu uniwersytetów za-
równo w skali miasta, jak i ogólnopolskiej. 

Janusz Wrona
lublin

Zwrot polityczny ’48. Między polską drogą a projektem uniwersalnym, red. 
Marek Jabłonowski, Wojciech Jakubowski, Tadeusz Krawczak, Wydział 
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Archi-
wum Akt Nowych w Warszawie, Warszawa 2013, ss. 753

ARTyKuły RECENZyJNE I RECENZJE

Dystans blisko 60 lat od zakończenia II 
wojny światowej i początków przejmowania 
władzy w Polsce przez komunistów sprzyja 
prowadzeniu coraz bardziej intensywnych ba-

dań nad dziejami Polski ludowej. Wyrazem 
zaangażowania historyków dziejów najnow-
szych w powyższe badania są liczne publikacje 
książkowe. Ogromną wartość mają m.in. opra-
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cowania historyczne z serii Polska mniej znana 
1944–1989, chociażby Polski rok 1989. Sukce-
sy, zaniechania, porażki (część 1–2).

W wydawanie serii Polska mniej znana za-
angażowali się pracownicy naukowi Wydziału 
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersy-
tetu Warszawskiego. Dzięki współpracy z Ar-
chiwum Akt Nowych  w Warszawie udało się 
opublikować kilka tomów cennych źródeł do 
dziejów Polski ludowej1.

Opublikowany pod koniec 2013 r. 8. tom 
(cz. 1) powyższej serii stanowi swoisty prze-
gląd badań zaproszonych do dyskusji przedsta-
wicieli ośrodków naukowych i instytucji nad 
wydarzeniami politycznymi w Polsce schyłko-
wego okresu lat czterdziestych ubiegłego wie-
ku.  Starają się oni odpowiedzieć na zasadnicze 
pytanie: co było w tym okresie polską drogą, 
a co projektem uniwersalnym? Wspomniany 
dyskurs jest jakże ważny z punktu widzenia 
rozliczeń z okresem stalinowskim w Polsce. 
Cennym zjawiskiem jest fakt, że uczestniczą 
w nim zarówno historycy, jak i politolodzy, 
głównie z Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Po-
litycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Prezentowana publikacja składa się 
z trzech działów. W pierwszym z nich, poświę-
conym Perspektywie krajowej, Autorzy opraco-
wań koncentrują się na zachodzących w Polsce 
końca lat czterdziestych XX w. zmianach o cha-
rakterze politycznym, społecznym i gospodar-
czym. Największy pod względem objętości 
dział omawianej pozycji książkowej rozpoczy-
na cenne opracowanie Anny Magierskiej po-
święcone dyskursowi historyków i politologów 
na temat początków Polski ludowej. Próbuje 
ona pokazać różną argumentację stosowaną 
w opisie startu państwa polskiego w nową rze-
czywistość społeczno-polityczną i gospodarczą 
po wkroczeniu oddziałów Armii Czerwonej aż 
po wydarzenia 1948 r. Przypomina, nawiązując 
do opinii Andrzeja Friszke, iż w ocenie PRl do-

minują trzy główne nurty: 1) radykalnej nega-
cji (stosowanej przez środowiska prawicowe), 
2) krytyczno-analityczny (większość badaczy), 
3) umiarkowanej afirmacji (badacze związani 
w przeszłości z PZPR).

Ważnym elementem wspomnianego wcze-
śniej dyskursu historyków i politologów na 
temat Polski ludowej jest m.in. zagadnienie 
terminologii, suwerenności, sporu o totalitarny 
charakter państwa polskiego, relacji społeczeń-
stwo–władza, a także udziału Polski w bloku 
państw podporządkowanych ZSRR.

W drugim z opracowań Rafał Chwedoruk 
podjął kwestię sporu o socjalistyczny huma-
nizm w kontekście socjalistycznej ideologii 
i komunistycznego pragmatyzmu. Kolejne ar-
tykuły wspomnianego działu dotyczą tematy-
ki koncepcji zjednoczenia życia politycznego 
w Polsce po II wojnie światowej. Swoje reflek-
sje przedstawili: Andrzej Werblan na temat Pol-
skiej Partii Socjalistycznej zwanej Odrodzoną, 
Stanisław Stępka o polskim ruchu ludowym 
w latach 1944–1949, Anna Szustek o Stron-
nictwie Demokratycznym i Tomasz Słomka 
o ustrojowych dylematach przełomu politycz-
nego lat 1944–1952.

Dużym walorem prezentowanego tomu 
jest podjęcie problematyki istotnych dla oceny 
wydarzeń 1948 r. w Polsce zagadnień funkcjo-
nowania ówczesnego Ministerstwa Bezpieczeń-
stwa Publicznego (Paweł Skubisz), Wojska Pol-
skiego (Tomasz Kośmider), wywiadu wojsko-
wego i cywilnego (Zbigniew Siemiątkowski).

Zagadnienie wpływu wydarzeń politycz-
nych z 1948 r. na kształt i funkcjonowanie 
administracji publicznej podjęła Jolanta Itrich-
Drabarek, początków cenzury w Polsce ludo-
wej – Kamila Kamińska, zjednoczenia orga-
nizacji młodzieżowych – Władysław Horst, 
likwidacji organizacji kombatanckich afirmują-
cych czas Drugiej Rzeczypospolitej, jak Fede-
racja Polskich Związków Obrońców Ojczyzny 

1 T. 1: Narady i telekonferencje kierownictwa PZPR w latach 1980–1981, Warszawa 2004; t. 2: Protokoły 
z odpraw, zjazdów i narad kierownictwa Departamentu Więziennictwa Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicz-
nego z naczelnikami więzień i obozów pracy (1944–1954), Warszawa 2006; t. 3: Protokoły VI i VII Plenum 
Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z 1956 r., Warszawa 2008; t. 5: Dokumenty 
centralnych władz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej marzec–listopad ’56, Warszawa 2009; t. 6: Proces 
Romana Romkowskiego, Józefa Różańskiego i Anatola Fejgina w 1957 roku, Warszawa 2011; t. 7:  Komisja 
Tadeusza Grabskiego (1981 r.), Warszawa 2013.
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oraz Związek legionistów Polskich – Marek 
Jabłonowski, weryfikacji członków PPR i PPS 
– Włodzimierz Janowski, stalinizacji związków 
zawodowych – Grzegorz Sołtysiak.

Do wyjątkowo trudnej sytuacji polskiej 
kultury i nauki nawiązują artykuły: Andrzeja 
Kozieła (Media w 1948), Stanisława Zawiśliń-
skiego (Przygrywka do socrealizmu: spojrzenie 
na sytuację polskiego filmu w 1948 r.), Eryka 
Krasuckiego (Światowy Kongres Intelektu-
alistów w Obronie Pokoju, Wrocław 25–28 
sierpnia 1948 roku), Łukasza Błąda (Kongres 
Satyryków, listopad 1948 roku). Problematykę 
zdecydowanej walki władz komunistycznych 
z Kościołem podjął Tadeusz Krawczak.

W dziale I nie zabrakło też odniesień do 
przekształceń gospodarczych w Polsce, w tym 
sporu o ich scentralizowany charakter, cho-
ciażby w kontekście genezy i ewolucji planu 
sześcioletniego (Janusz Kaliński). Jego tematy-
ka nawiązuje również do przemian roku 1948 
w realiach województwa olsztyńskiego, przy-
padku Państwowych Nieruchomości Ziemskich 
na ziemiach zachodnich i północnych oraz li-
kwidacji sektora prywatnego na przykładzie 
kupiectwa szczecińskiego.

Dział II prezentowanej publikacji został 
poświęcony międzynarodowym reperkusjom 
roku 1948, wydarzeniom mającym miejsce  
w sowieckiej strefie wpływów w Europie, a do-
tyczącym m.in. działalności Biura Informacyj-
nego Partii Komunistycznych i Robotniczych 
(Kominform). Problematyka roku 1948 została 
przedstawiona z perspektywy Moskwy (An-
drzej Skrzypek), Berlina (Zbigniew leszczyń-
ski, Krzysztof Garczewski), Budapesztu (Mi-
klós Mitrovits), Bukaresztu (Jacek Wojnicki) 
oraz Sofii (Adam Koseski). Ekonomiczne kon-
sekwencje konferencji w Szklarskiej Porębie, 
jakże istotne dla powołania Rady Wzajemnej 
Pomocy Gospodarczej, zarysowali Jerzy Łazar 
i Wojciech Morawski.

Historiografii oraz stanowi zasobów archi-
walnych, umożliwiających badania nad „zwro-
tem politycznym ’48” w Polsce, poświęcono 
dział III omawianego wydawnictwa. Rozpo-
czyna go cenne opracowanie Dariusza Jarosza 
na temat roku 1948 w historiografii PRl i III 
RP. Należy zgodzić się z jego stwierdzeniem, iż 

obraz roku 1948 w PRl tworzony przez histo-
ryków partyjnych, mających ułatwiony dostęp 
do archiwaliów, „był konstruowany przy ujęciu 
zideologizowanego stereotypowego języka, 
stosującego kategorie właściwe dla marksizmu, 
oraz przy założeniu niezmienności hierarchii 
wydarzeń znaczących”. Zaznacza jednak, iż 
w schyłkowym okresie PRl partyjni historycy  
zaczęli rezygnować z tez najbardziej anachro-
nicznych. Nasuwa się jednak uwaga, iż treść 
opracowania D. Jarosza znacznie lepiej kore-
spondowałaby z tematyką działu I (podobnie 
jak to było w przypadku opracowania A. Ma-
gierskiej).

Bardzo pożyteczne dla badaczy dziejów 
Polski ludowej stało się zaprezentowanie przez 
Przemysława Gasztołda wykazu publikacji In-
stytutu Pamięci Narodowej, nawiązujących do 
wydarzeń roku 1948 w Polsce.

Wyjątkowo cenne jest opracowanie Wło-
dzimierza Janowskiego na temat  dokumentacji 
roku 1948 w zasobie Archiwum Akt Nowych 
w Warszawie. Zwraca on uwagę na znaczną 
różnorodność tematyczną i proweniencyjną 
wspomnianych materiałów, co dotyczy także 
ich rangi i koncentracji. W. Janowski w swym 
opracowaniu szczególnie wiele miejsca poświę-
cił charakterystyce akt instytucji państwowych 
i spuściźnie działaczy politycznych z owego 
okresu.

To samo można odnieść do tekstu Mirosła-
wa Antkiewicza poświęconego problematyce 
1948 r. w materiałach Centralnego Archiwum 
Wojskowego, chociażby organizacji partyjnej 
w wojsku, weryfikacji członków Partii w woj-
sku, przesunięciom personalnym w wojsku, re-
lacjom międzysojuszniczym z sąsiadami, wie-
dzy członków Zarządu Politycznego lWP na 
temat kolektywizacji wsi, oceny założeń planu 
6-letniego z punktu widzenia potrzeb obronno-
ści kraju.

W kolejnych opracowaniach działu III 
omawianej publikacji Teresa Filipczak zwraca 
uwagę na materiały źródłowe w zasobie Ar-
chiwum Narodowego w Krakowie na temat 
współdziałania w 1948 r. organizacji robot-
niczych i młodzieżowych w województwie 
krakowskim. Próbę charakterystyki źródeł ilu-
strujących wydarzenia roku 1948 na Pomorzu 
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Zachodnim podjęli Kazimierz Kozłowski i Jan 
Macholak, zaś znaczenie zasobu archiwum pry-
masa kard. Augusta Hlonda, dla podkreślenia 
chociażby roli Kościoła w tym okresie, przed-
stawił ks. Bernard Kołodziej.

Warto nadmienić, że żywe zainteresowa-
nie wydarzeniami 1948 r. w Polsce przejawiały 
środowiska polskiej emigracji. Stan zasobów 
archiwalnych ilustrujących powyższą kwestię, 
chociażby w kontekście zasobu Instytutu Pol-
skiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego oraz Stu-
dium Polski Podziemnej w londynie, scharak-
teryzowali Grzegorz Wołk i Maciej Żuczkow-
ski. Zagadnienie „Polskiego roku 1948” z per-
spektywy Maisons-laffitte i paryskiej Kultury 
zaprezentowała natomiast Beata Bereza.

Należy zdawać sobie sprawę z tego, że Au-
torzy opracowań zamieszczonych w dziale III 
publikacji byli w stanie wskazać jedynie na nie-
które materiały źródłowe, wybrane z ogromnej 
masy dokumentów, odnoszące się do rzeczy-
wistości społeczno-politycznej i ekonomicznej 

1948 r. Warto też uświadomić fakt, iż zwracali 
oni uwagę na archiwalia szczególnie ważne lub 
też sporadycznie wykorzystywane przez bada-
czy dziejów najnowszych Polski.

W prezentowanym zbiorze artykułów za-
brakło jednak wypowiedzi żyjących prominent-
nych działaczy aparatu partyjnego, pamiętają-
cych wydarzenia 1948 r. z autopsji. Percepcję 
bogatych treści prezentowanego tomu ułatwi-
łoby też zamieszczenie w nim kalendarium 
owych wydarzeń.

Należy się cieszyć, że wydawcy części 1 
Zwrotu politycznego ’48 zamierzają w nie-
dalekiej przyszłości wydać część 2 studiów. 
Mają być w niej zamieszczone opracowania, 
uwzględniające także przebieg szerokiej dysku-
sji z udziałem „świadków historii” oraz wyniki 
najnowszych badań na temat wydarzeń poli-
tycznych w Polsce 1948 r.

Janusz Szczepański
lublin
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Kazimierz Ilski, red., Człowiek w świecie zwierząt – zwierzęta w świecie 
człowieka, Poznań 2012, ss. 138

Zwierzęta od czasów najdawniejszych 
pełniły w życiu człowieka bardzo ważne role, 
które – wbrew pozorom – rozrastały się jesz-
cze z upływem czasu o coraz to nowe nie tylko 
„praktyczne zastosowania”. Zjawisko to przy-
niosło, poza oczywistymi wymiernymi korzy-
ściami, ogromną ilość źródeł pisanych dotyczą-
cych zwierząt, informacji, które w odniesieniu 
do antyku obejmują wszystkie gatunki i rodzaje 
literackie. Pierwsze informacje (o charakterze 
administracyjnym) związane ze zwierzętami 
w świecie śródziemnomorskim znalazły się już 
na glinianych tabliczkach zapisanych sylabicz-
nym pismem linearnym B, przekazujących naj-
starszą poświadczoną postać języka greckiego, 
dialekt mykeński z XIV–XIII w. p.n.e. Absolut-

nie nie dziwią zatem literackie opisy dotyczą-
ce zwierząt pojawiające się w Iliadzie i Odysei 
Homera oraz Pracach i dniach Hezjoda, dziele 
określanym zresztą jako pierwszy podręcznik 
rolnictwa. Począwszy od IV w. p.n.e., w języku 
greckim zaczęły powstawać całe dzieła, traktaty 
naukowe poświęcone zwierzętom. Jedne z naj-
ważniejszych spośród nich to oczywiście Hi-
storia animalium Arystotelesa oraz De natura 
animalium Eliana. 

W polskiej historiografii starożytniczej 
tematyka zwierząt w antyku funkcjonuje re-
latywnie od niedawna1. Niełatwe eksploracje 
zawiłości związanych z zagadnieniem wie-
lorakich ról i równie szeroko pojmowanego 
miejsca zwierząt w tej epoce, wymagające za-

1 Polski czytelnik miał jedynie możliwość niejakiego wprowadzenia do omawianego tematu za sprawą 
lektury popularnonaukowych i ogólnikowych prac, np. B. Orłowski, Zwierzęta w służbie człowieka, Warsza-
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zwyczaj „wysokiej interdyscyplinarności” po-
czynań, najwyraźniej skutecznie zniechęcały, 
mimo atrakcyjności zagadnienia, do podjęcia 
trudu badawczego w tym zakresie. Jak słusz-
nie zauważył D. Słapek, wyraźnie widoczną 
fascynację tymi kwestiami wśród polskich 
uczonych (inspirowaną generalnie zaintereso-
waniem mikrohistorią) uwidoczniła zorganizo-
wana w 2004 r. w Busku Zdroju konferencja 
naukowa „Zwierzę jako sacrum w pradziejach 
i starożytności”, w czasie której efekty swoich 
badań zaprezentowało ponad 50 prelegentów 
niemal ze wszystkich ośrodków naukowych 
w Polsce. „Znakomita większość wystąpień 
dotyczyła zwierząt obecnych w kulcie (zwie-
rzę w charakterze ofiary), mitach (symboliczny 
wymiar zwierzęcości) oraz w szeroko rozu-
mianej ikonografii (ich wyobrażenia, dosłowne  
i alegoryczne)”2. Dwutomowa publikacja sta-
nowiąca materiał pokonferencyjny jest jedną  
z najciekawszych pozycji naukowych dotyczą-
cych zwierząt w prehistorii i starożytności na 
polskim rynku wydawniczym3. 

Od czasu wspomnianej konferencji polscy 
uczeni coraz śmielej sięgają po temat funkcjo-
nowania zwierząt w starożytności4, co pozwala 
wysnuć przypuszczenie, że oto rodzi się w pol-
skiej historiografii – nie tylko starożytniczej – 
nowy profil badań. Jest to bez wątpienia sub-
dyscyplina dająca nowe możliwości, interesu-
jąca i zachęcająca, bowiem kryje ona w sobie 
bogactwo zagadnień o uniwersalnym wymiarze 
(promuje komparatystykę, wywołuje potrzebę 
różnorodnych naukowych podejść od ekonomii, 
na sferze emocji i uczuć kończąc). 

W obszar tej tematyki wpisuje się publi-
kacja redagowana przez Kazimierza Ilskiego, 
stanowiąca wybór wykładów wygłoszonych dla 
młodzieży szkolnej przez grono uczonych róż-

nych specjalności w ramach przedsięwzięć po-
dejmowanych przez Centrum Studiów Otwar-
tych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Z tym też ośrodkiem naukowym 
związani są autorzy wszystkich pomieszczo-
nych w tomie artykułów. Na pracę składa się 
dziewięć tekstów zróżnicowanych pod wzglę-
dem tematyki, struktury i objętości. Stało się 
to najpewniej powodem, dla którego łączący 
je tytuł nie ma wyraźnie historycznego wymia-
ru, tzn. nie zamyka refleksji nad zwierzętami 
w jednej ograniczonej wyraźnymi cezurami 
epoce. Trudno zatem powiedzieć, że zbiór sta-
nowi prostą kontynuację zainteresowań polskiej 
historiografii zwierzętami wyłącznie w okresie 
starożytności (choć w zasadniczej części tworzą 
go artykuły tyczące tej właśnie epoki5). Czło-
wiek w świecie zwierząt – zwierzęta w świecie 
człowieka jest więc próbą refleksji nad różny-
mi formami i płaszczyznami interakcji zacho-
dzących nie tylko między dwoma rozdzielnymi 
światami ludzi i zwierząt, ale też naturą, zacho-
waniami i postawami dla obu przestrzeni toż-
samymi (np. Arystotelesowa koncepcja duszy 
wegetatywnej zwierząt). 

Pierwszy z artykułów, pod przewrotnym 
tytułem Antyczny pieski świat (s. 9–18), traktuje 
o antycznej kynologii. E. Wesołowska dokona-
ła zestawienia i analizy występowania motywu 
psa w literaturze greckiej i rzymskiej (pies jako 
zwierzę użytkowe, obrońca i przyjaciel czło-
wieka, ale też atakująca człowieka dzika be-
stia), od Homerowej Odysei poczynając, przez 
mitografów, bajkę Ezopową, antyczne przysło-
wia i powiedzenia, kończąc na niejako wtrąco-
nej wzmiance o Cerberze w literaturze polskiej. 
Szkoda ogromna, że wnikliwej, popartej cytata-
mi i porównaniami analizie, poddana została je-

wa 1979, oraz tłumaczeń: J. C. Cooper, Zwierzęta symboliczne i mityczne, Poznań 1998; E. Hyams, Zwierzęta 
w służbie człowieka, Warszawa 1974.

2 D. Słapek, Narodziny nowego profilu badań? Konferencja „Zwierzę jako sacrum w prehistorii i starożyt-
ności”, Busko Zdrój, 24–26 XI 2004, „Res Historica”, t. 21, 2005, s. 202–205.

3 l. Kostuch, K. Ryszewska (red.), Zwierzę jako sacrum w pradziejach i starożytności, t. I i II, Kielce 2006.
4 Z najnowszych prac polskich uczonych (historyków-starożytników, archeologów, antropologów kultu-

ry) należy przytoczyć m.in.: A. lasota-Moskalewska, Zwierzęta udomowione w dziejach ludzkości, Warszawa 
2005; J. lejman, Ewolucja ludzkiej samowiedzy gatunkowej: dzieje prób zdefiniowania relacji człowiek–zwierzę, 
lublin 2008; K. Marciniak (red.), Birthday Beasts’ Book. Where Human Road Cross Animal Trails. Cultural 
Studies in Honour of Jerzy Axer, Warszawa 2011. 

5 Warto dodać, że redaktor tomu jest badaczem starożytności, znawcą późnego antyku.
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dynie Odyseja. W efekcie pojawia się wrażenie, 
że pozostałe źródła omówione zostały jedynie 
na zasadzie zarysów problemu. Pozostaje zatem 
liczyć, że być może wspomniane inne teksty an-
tyczne stanowią zapowiedź dalszych, bardziej 
szczegółowych nad nimi rozważań.

Drugi z kolei artykuł, Kazimierza Il-
skiego Cena zwierząt w późnej starożytno-
ści (s. 19–32), został poświęcony zagadnie-
niu wartości zwierząt w późnej starożytności  
(IV w. n.e.). źródłem pozyskania tych na wskroś 
ekonomicznych informacji stał się Edykt Dio-
klecjana o cenach towarów wystawionych na 
sprzedaż z 301 r. Motywem cesarskiej inicjaty-
wy było przeciwdziałanie szerzącej się drożyź-
nie, szczególnie dokuczliwej dla mieszkańców 
miast i utrzymania licznej armii. Wydanie do-
kumentu było racjonalną próbą zapanowania 
nad negatywnymi zjawiskami rynku towarów 
i usług. Autor w sposób przystępny przybliża  
i klaruje, drogą licznych przykładów i porów-
nań, niełatwe zagadnienie rynkowej kalkula-
cji oceny i wyceny zwierząt. Od słowa „cena” 
przechodzi do terminu „wartość”, który, jak 
stwierdza, nie musi mieć charakteru utylitar-
nego, a wręcz może prowadzić w świat sen-
tymentalny i afektywny. Cena i wartość stają 
się tym samym punktem wyjścia refleksji nad 
aspektem portretowania zwierząt, nadawania 
im innych niż utylitarne ról, nowego charakteru, 
i w ten sposób wprowadzania do świata sym-
boli. W zobrazowaniu tego faktu pomaga m.in. 
rzymska spuścizna po literaturze agronomicz-
nej, tradycja Starego i Nowego Testamentu oraz 
traktat Fizjolog.

Tekst trzeci – Wzniosłość cierpienia w my-
sim świecie? Wojna kocio-mysia Teodora Pro-
droma (s. 33–40), stanowi charakterystykę da-
towanego na XII w. bizantyńskiego dramatu, 
tragikomedii ze zwierzętami w roli głównej. 
A. Kotłowska pokusiła się o intrygującą anali-
zę utworu w kontekście wzniosłości cierpienia 
w pozornie mysim świecie i przeprowadzenie 
psychologicznej wręcz analizy opisanych przez 

dramaturga nie tylko mysich zachowań. Głębia 
obserwacji, podtekstów i możliwości interpreta-
cyjnych utworu Prodroma czyni z tego artykułu 
przedmiot nie tylko ciekawej lektury, ale też po-
wód do wielu przemyśleń i refleksji o plastycz-
nej, na wskroś „ludzkiej naturze zwierzęcego 
świata”… 

Siódmy z kolei w układzie recenzowane-
go zbioru wykład, nawiązujący jednakże do 
antyku, stanowi analizę filozoficznej koncepcji 
Arystotelesa dotyczącej tzw. duszy żywiennej 
zwierząt (s. 87–106). Dusza żywienna (wege-
tatywna) została w złożony sposób zdefinio-
wana jako substancja sprawcza odżywiania, 
wzrostu i prokreacji wszelkich zdolnych do 
tego jestestw, czyli zarówno roślin, zwierząt, 
jak i ludzi. Autor6 przytacza i komentuje waż-
niejsze wypowiedzi Stagiryty na temat duszy 
wegetatywnej zwierząt. Pochodzą one z pism 
filozofa, którym nadać można walor dzieł psy-
chologicznych, biologicznych i etycznych zara-
zem. Tekst, zapewne celem nadania mu więk-
szej przejrzystości, został podzielony na sześć 
logicznie uporządkowanych podrozdziałów. 
Wydaje się jednak, że ten zabieg konstrukcyjny 
nie do końca spełnił wyznaczone mu zadanie. 
Interesujący temat rozważań jest bowiem cią-
gle dość trudny w odbiorze (choćby za sprawą 
gąszczu łacińskich pojęć oraz specjalistycznej, 
wyszukanej, a niekiedy hermetycznej termino-
logii7). Miejscami, tekst przeznaczony wszak 
dla „młodzieży szkolnej”, okazać się może na-
zbyt dla niej sofistyczny.

Krótko zaprezentowane wyżej cztery ar-
tykuły wyczerpują tematykę antyczną zbioru. 
Trudno wymagać od nich wykreowania jakiejś 
spójnej, właściwej tej epoce wizji tytułowych 
interakcji – Człowiek w świecie zwierząt – zwie-
rzęta w świecie człowieka. Nie ulega jednak 
wątpliwości, że stanowią one ciekawe wprowa-
dzenie do niezwykle obszernej kwestii, ważnej 
o tyle, że to właśnie grecko-rzymski antyk nie-
jako stworzył i otworzył pogłębioną, teoretycz-
ną refleksję nad miejscem oraz rolą zwierząt 

6 M. Wesoły, Dusza żywienna (wegetatywna) zwierząt w koncepcji Arystotelesa, [w:] K. Ilski (red.), Czło-
wiek w świecie zwierząt – zwierzęta w świecie człowieka, Poznań 2012, s. 87–106.

7 Jako przykład przytoczę rozważania Autora dotyczące „Arystotelesowej hylemorficznej psychobiologii 
rozrodu jestestw”.
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w życiu człowieka. Szkoda, że autorzy pozo-
stałych tekstów jakby o tym zapomnieli i nieco 
zmarginalizowali antyczne korzenie podejmo-
wanych przez siebie zagadnień.

Oto kolejny obszerny materiał poświę-
cony został zwierzętom w polskiej heraldyce 
rycerskiej okresu średniowiecza (s. 41–56)8. 
Autor w krótkim wstępie wprowadza czytel-
nika do świata heraldyki, jego podstawowych 
pojęć, dziejów i przedmiotu subdyscypliny. 
Na tym szerokim tle Autor buduje swoje pod-
stawowe konstatacje. Okazuje się, że elementy 
faunistyczne stanowiły około 30% wszystkich 
wyobrażeń składających się na godła heral-
dyczne wykorzystywane na ziemiach polskich. 
Pojawiały się wśród nich zarówno zwierzęta ro-
dzime (np. niedźwiedź, dzik, żubr, jeleń, wilk, 
lis, koń, osioł, baran), egzotyczne (np. leopard, 
lew), jak i figury chimeryczne zbudowane z ele-
mentów tzw. zwierząt heraldycznych (np. gryf, 
połudzik-połuniedźwiedź, jednorożec). Podsu-
mowanie dociekań Autora stanowi pogląd, że 
znak herbowy określający i charakteryzujący 
osobę jego właściciela nie eksponowałby wi-
zerunku zwierzęcia, gdyby nie reprezentowało 
ono cech pożądanych w świecie kultury rycer-
skiej lub nie wiązało się z wydarzeniem, które 
eksponowało rycerską sławę. Nie było to prze-
konanie właściwe tylko kulturze rycerskiej i siłę 
argumentacji Autora wzmocnić mogły krótkie 
choćby rozważania o symbolach i znakach fau-
nistycznych antyku9. 

Chronologicznie bliski rozważaniom Stró-
żyka jest piąty z kolei artykuł, który omawia 
jednakże zagadnienie postrzegania zwierząt 
w świecie zupełnie kulturowo odmiennym, bo 
w islamie doby klasycznej – Zwierzęta w świe-
cie muzułmańskim doby klasycznej (VII–XIII 
wiek) (s. 57–62). Autor, Z. Pentek, pokusił się 
o charakterystykę stosunku Arabów koegzystu-
jących ze światem zwierząt na prawach i wedle 
reguł wynikających z Koranu oraz charakteru 
pomieszkujących na Półwyspie Arabskim zwie-
rząt. Nie dziwi stąd wyjątkowa w tym świecie 

ranga (prestiż i estyma) wielbłąda jednogarb-
nego, konia arabskiego (jego boską niemal 
genealogię rozpoczynało pięć klaczy Proroka) 
czy kota (ulubionego zwierzęcia Mahometa). 
I w tym przypadku, jak można sądzić, zabrakło 
nieco refleksji nad antycznymi, właściwie sta-
rożytnymi korzeniami relacji człowiek–zwierzę 
wśród muzułmanów.

Obecność konia i małpy w sztukach wi-
dowiskowych XVIII i XIX w. stała się przed-
miotem zainteresowania K. Kurka (Teatral-
na menażeria. Kilka uwag o obecności konia 
i małpy w sztukach widowiskowych XVIII i XIX 
wieku, s. 63–86). Autor przybliża raczej mało 
rozpoznany temat funkcjonujących w Europie 
teatralnych menażerii prezentujących widzom 
niezwykłe umiejętności tresowanych zwierząt.  
W pierwszej część tekstu słusznie przedstawio-
no szkoły jeździeckie, w których konie naby-
wały spektakularnych umiejętności prezento-
wanych później zadziwionej zwykle widowni. 
W programie tych występów znajdowały się nie 
tylko zabawne sztuczki i akrobacje, ale również 
przedstawienia teatralne z udziałem zwierząt. 
Podsumowaniem tej partii wywodu stała się 
próba odpowiedzi na pytanie o czynniki deter-
minujące wzrost zainteresowania teatru zwie-
rzętami w drugiej połowie XVIII i na początku 
XIX w. Ponownie wypada żałować, że w tej 
refleksji Autor nie sięgnął do antyku. Być może 
pewne pomysły podsunęłyby rzymskie vena-
tiones, których natura nie polegała tylko na za-
bijaniu zwierząt. Druga część artykułu została 
poświęcona inscenizacjom sztuk nowożytnych 
dramaturgów europejskich, którzy chętnie wy-
korzystywali tematy związane z życiem w eg-
zotycznych krainach, życiem urozmaiconym 
kontaktami z równie egzotycznymi, dzikimi 
zwierzętami. Tym sposobem na deskach eu-
ropejskich teatrów pojawiła się postać małpy,  
w której rolę wcielali się jednak aktorzy. Warto 
byłoby podkreślić, że w dziejach właśnie teatru 
europejskiego nie tylko zwierzę w roli bohatera, 
ale też samo pojawianie się zwierząt na scenie 

8 P. Stróżyk, Zwierzęta w polskiej heraldyce rycerskiej okresu średniowiecza, [w:] K. Ilski (red.), Człowiek 
w świecie zwierząt – zwierzęta w świecie człowieka, Poznań 2012, s. 41–56.

9 Atutem tekstu jest zilustrowanie go wizerunkami omawianych herbów  (choć z różnych powodów, nie-
stety, nie wszystkich).

ARTyKuły RECENZyJNE I RECENZJE



361

zapoczątkowane zostało w teatrze antycznym 
(szerzej oczywiście w okresie cesarstwa rzym-
skiego).

Przedostatni w zbiorze artykuł został po-
święcony obecności zwierząt w sztuce współ-
czesnej (s. 107–118)10. Stanowi intrygującą 
próbę przybliżenia działań artystycznych podję-
tych z troski nad rzeczywistym losem zwierząt 
i pełnej świadomości ambiwalentnego do nich 
stosunku ze strony ludzi. Nie jest to praca spój-
na z pozostałymi artykułami zbioru, które mają 
wyraźnie charakter historyczny. Tekst jest inte-
resujący, bardzo emocjonalny, miejscami budzi 
grozę brutalnymi opisami kontrowersyjnych, 
odbywanych i czynionych na zwierzętach prak-
tyk. Sugerować wręcz można opinię, że artykuł 
nosi przez to znamiona swego rodzaju manife-
stu, apelu kierowanego przecież do ludzi mło-
dych. Chyba tylko z tego powodu zrozumieć 
można jego umieszczenie w publikacji o domi-
nującym charakterze studiów nad przeszłością 
relacji człowiek–zwierzę. 

Wbrew pozorom naturę refleksji historycz-
nej właśnie ma materiał zamykający Człowieka 
w świecie zwierząt – zwierzęta w świecie czło-
wieka, dotyczący prawnych regulacji relacji 
człowiek–zwierzęta. J. Piskorski (Zwierzęta 
i prawo karne. Próba systematyzacji problemu, 
s. 119–138) zaczyna od rysu historycznego po-
dejmowanego zagadnienia obecnego zwłaszcza 
w obrębie prawa karnego. Dowiadujemy się 
z niego, że w przeszłości znane były procesy 
wytaczane zwierzętom. Nie do tej tradycji roz-
wiązań sięgają jednak współczesne systemy 
prawne, także polski, któremu Autor poświęcił 
zresztą najwięcej uwagi (skupiając się głównie 
na ochronie zwierząt). Ponownie zatem wart 
wyraźnego zaakcentowania byłby fakt odwoły-
wania się współczesnych przepisów do zasad-
niczych reguł prawa rzymskiego. Podsumowa-
niem podjętych rozważań jest skądinąd słuszne 
stwierdzenie, że choć ochrona zwierząt przez 
prawo karne w Polsce jest niezwykle szeroka, 
w praktyce może być niezależna od przepisów, 
ponieważ jej efektywność w istocie zdetermino-

wana jest postawą organów stosujących prawo 
– pobłażliwością lub odwoływaniem się tylko 
do litery prawa policji, prokuratury i sądów. 

W tym niewielkiej objętości (138 stron) 
zbiorze prac, wydanym nakładem Wydawnic-
twa Naukowego UAM, uderza wręcz szero-
ka rozpiętość tematyczna, która chyba jednak 
utrudnia nadanie mu jednolitego charakteru 
(dla innych ta rozpiętość tematyczna może być 
swego rodzaju atutem, bo pokazuje niezwykle 
szerokie możliwości badań nad zwierzętami). 
Wprawdzie w przeważającej mierze zawar-
te w nim artykuły mają charakter historyczny, 
nie stanowi to jednak o wyjątkowej spójności 
tomu. Dominują wśród nich teksty dotyczące 
antyku i, jak sądzę, z niego właśnie, a raczej  
z antycznej refleksji i praktyki postępowania 
ze zwierzętami, uczynić można było ważką nić 
dodatkowo wiążącą poszczególne części pracy 
(nie ulega wątpliwości, że zwierzęta są tematem 
przewodnim, ale dość swobodnie łączącym ze-
brany materiał). Wątek ten wart był rozwinię-
cia właściwie w każdym z artykułów, choćby 
w charakterze wstępów. Rolą redaktora nie jest 
jednak nazbyt daleko idąca ingerencja w za-
wartość merytoryczną poszczególnych części 
publikacji. Chęć uczynienia z antyku spoiwa 
cementującego tom esejów wynika zatem  
z głębokiego przekonania autorki niniejsze re-
cenzji, że ten w pełni udokumentowany stosunek 
człowieka do świata zwierząt rodził się właśnie  
w tej epoce. Niemniej jednak jest to kolejne 
ciekawe, a przy tym bardzo przystępne wy-
dawnictwo poświęcone wieloaspektowej relacji 
człowiek–świat zwierząt. Człowiek w świecie 
zwierząt – zwierzęta w świecie człowieka jest 
niewątpliwie pozycją godną polecenia poszu-
kiwaczom inspiracji do naukowych dociekań  
w obszarze wspominanego już, coraz wyraźniej 
w polskiej historiografii obecnego, nowego pro-
filu badań.

Katarzyna Daniluk
Biała Podlaska

10 M. Bakke, Sztuka współczesna w trosce o zwierzęta, [w:] K. Ilski (red.), Człowiek w świecie zwierząt – 
zwierzęta w świecie człowieka, Poznań 2012, s. 107–118.
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„Stratum Plus”, nr 6: Слова и вещи, Sankt-Petersburg–Kiszyniów– 
Odessa–Bukareszt 2010 (liczne ryciny i mapy w tekstach), ss. 363

Współczesna historiografia mołdawska nie 
jest zbyt szeroko znana w Polsce, stąd warto od 
czasu do czasu przyjrzeć się jej i przedstawić 
publikacje z tego kraju. Omówiony w niniejszej 
recenzji tom czasopisma „Stratum Plus” świad-
czy o wysokim poziomie tamtejszych badań. 
„Stratum Plus” formalnie jest periodykiem po-
święconym archeologii i antropologii kulturo-
wej, ale też historii i etnografii. Wydawcą jest 
kiszyniowska Wyższa Szkoła Antropologicz-
na. Dobór autorów jest równie zróżnicowany, 
jak tematyka, publikują w nim bowiem uczeni 
z Mołdowii, Ukrainy, Rosji, Bułgarii, Rumu-
nii. Artykuły w recenzowanym tomie wydano 
w języku rosyjskim, wzbogacając je o krótkie 
streszczenia w angielskim, rosyjskim i rumuń-
skim. Tematycznie, zgodnie z zasadami tego 
wydawnictwa, powinien koncentrować się na 
numizmatyce i epigrafice (każdy numer 1 doty-
czy paleolitu i mezolitu, numery 2 neolitu i epo-
ki brązu, numery 3 epoki żelaza i starożytności 
klasycznej, numery 4 okresu rzymskiego i epo-
ki wielkich migracji, numery 5 średniowiecza), 
ale mocno poza ten zakres wykracza. W tym 
wypadku wszakże varietas delectat.

Zeszyt 6 z 2010 r. rozpoczyna artykuł 
wspomnieniowy, dedykowany lazarowi l. Po-
levoi (któremu zresztą tom jest dedykowany), 
mediewiście, autorowi licznych prac poświę-
conych dziejom ziem mołdawskich. Badacza 
w krótkich wypowiedziach wspomina syn oraz 
siedmiu pracujących z nim niegdyś uczonych. 
Naukową część otwierają prace poświęcone 
średniowiecznej Mołdawii. Polskiego czytel-
nika od razu zainteresuje artykuł Alieksieja 
B. Bałucha o ziemi szypińskiej (s. 27–39), ob-
szarze położonym pomiędzy górnym Seretem 
a środkowym biegiem Dniestru, w początkach 
XV w. Autor analizuje bowiem dzieje tego po-
granicznego regionu na tle polsko-węgierskich 
sporów końca XIV i początków XV stulecia  
o Ruś Halicką. Szczególnie interesujące są 
ustalenia dotyczące podporządkowania ziemi 

szypińskiej i jej miast (Szypina, Cecynii, Cho-
cimia, Chmielowa) władcy Mołdawii w efekcie 
rozpadu Rusi Halickiej, co nastąpiło za rządów 
Piotra Muszata. Więcej miejsca poświęcono 
czasom Aleksandra I Dobrego i jego układom 
z Jagiełłą oraz latom po 1431 r., kiedy to Alek-
sander wyruszył na Pokucie, wspomagając świ-
drygiełłę – konsekwencje tego kroku były dla 
ziemi szypińskiej ważne, bo mieli zająć ją Pola-
cy. Zwrócił ją w 1433 r. Władysław II nowemu 
mołdawskiemu hospodarowi Stefanowi II. Po 
1436 r. termin „ziemia szypińska” zanikł wraz 
z ustaleniem biegu granicy polsko-mołdawskiej 
i reformami administracyjnymi Piotra Arona. 
Główny wniosek Autora sprowadza się do tego, 
że ziemia szypińska była sztucznym tworem, 
dzieckiem rozpadu Rusi Halickiej i polskich 
pretensji do tego pogranicznego regionu.

Igor P. Woznyj z kolei sklasyfikował gro-
dziska z X–XIV w. z północnej Bukowiny, le-
żące pomiędzy Dniestrem i Seretem (s. 41–57). 
Wykorzystał przy tym następujące kryteria: 
kształt grodziska, położenie w terenie (np. wy-
spa, cypel, równina), rodzaj umocnień. Pod tym 
ostatnim względem grody leżące między środ-
kowym biegiem Dniestru a Seretem różniły się 
nieco od innych ziem ruskich tego okresu.

Dział Nasze archiwa zawiera esej Paw-
ła W. Sowietowa o poglądach Mirona Costina 
(Kostyna, 1633–1691), mołdawskiego poety 
i polityka (s. 61–71)1. Ten wychowanek pol-
skich szkół jezuickich, wielbiciel polskiej de-
mokracji szlacheckiej, był utalentowanym pisa-
rzem, nieodbiegającym wcale poziomem od li-
teratury czasów mu współczesnych. Przyszłość 
swego kraju wiązał z Rzeczpospolitą i kulturą 
szlachecką. Czytelnika mogą razić niekoniecz-
nie uzasadnione odniesienia twórczości Costina 
do marksizmu-leninizmu.

Kolejny dział zawiera dwa artykuły doty-
czące architektury. Pierwszy z nich (s. 75–102), 
autorstwa  Andrieja Krasnożona, jest monogra-
ficznym ujęciem dziejów twierdzy w Białogro-

1 Cf. M. Costin, Latopis Ziemi Mołdawskiej i inne utwory historyczne, tłum. i opr. I. Czamańska, Poznań 
1998.
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dzie nad Dniestrem od 1390 do 1479 r. Kra-
snożon przekonująco łączy kolejne fazy roz-
budowy umocnień z walkami wewnętrznymi 
w Mołdawii pomiędzy Stefanem II i Iliaszem, 
a następnie ze wzrostem zagrożenia tureckie-
go za rządów Stefana III Wielkiego. Na uwagę 
zasługuje wykorzystanie świadectw epigra-
ficznych (w tym greckich) dla identyfikowania 
i datowania prac budowlanych. Władimir P. Ki-
rilko (s. 103–120) zajął się natomiast kwestią 
chronologii wzniesienia oktagonalnej cerkwi 
w Mangupie (Mangup Kale) na Krymie. Zesta-
wiając  świadectwa epigraficzne oraz archeolo-
giczne, datuje tę świątynię na 1472 r. i ustala 
jej wezwanie na św. Konstantyna i św. Helenę.

Numizmatyce antycznej i średniowiecz-
nej (tę ostatnią poetycko nazwano „twardymi 
kwiatami średniowiecza”) poświęcono niemal 
jedną trzecią objętości numeru (s. 123–216).  
Cykl siedmiu artykułów otwiera Władimir 
P. Aljeksiejew rozważaniami nad nowo odkry-
tymi w regionie ujścia Bohu wariantami odle-
wanych monet Olbii i Bieriezania z VI i V w. 
przed Chr. (s. 123–132). Publikowany przez 
niego okaz trapezoidalnej „monety” z gałązką 
po jednej i przedstawieniem bliżej nieokreślo-
nej istoty po drugiej stronie, stosunkowo cięż-
kiej (83,1 g), Autor uznał za ślad dawniejszego 
systemu opartego na wyższej wadze. Ikonogra-
fię z kolei połączył z kultem Apollona lykaiosa. 
Warto jeszcze jednak zastanowić się, czy anali-
zowany numizmat nie stanowi formy przejścio-
wej od płacideł w formie grocików2 do monet, 
a może była to wręcz jakaś ich mniej „grociko-
wa” postać. Kolejne omówione egzemplarze to 
olbijskie „delfinki”, które Autor jednoznacznie 
uznaje za obole, oraz przykłady „asów” olbij-
skich ze słynną legendą ΕΠΙΠΑΥΣΑ i ΠΑΥΣ. 
Zmiany wagowe (pojawienie się lżejszych no-
minałów) powiązał Aljeksiejew z rosnącą ceną 
miedzi w drugiej połowie V w. przed Chr.

Nowe warianty monet Tyras, pochodzące  
z wykopalisk, opublikowali wzmiankowa-
ny już W. P. Aljeksiejew i Pietr G. Łoboda 
(s. 133–140). Z kolei materiał numizmatyczny 
(wzbogacony jeszcze o pociski do proc) ze sta-

nowiska Kuru-basza koło Teodozji, pochodzą-
cy z czasów rządów Mitrydatesa VI (przełom 
II i I w. przed Chr.) wydał i omówił Aljeksandr 
W. Gawriłow (s. 141–157). Materiał ten jest  
o tyle ciekawy, że są to pieniądze, którymi po-
sługiwali się najemnicy Mitrydatesa. Może za-
tem posłużyć do rekonstrukcji obiegu monetar-
nego w tym okresie.

Na szczególną uwagę zasługuje w grun-
cie rzeczy metrologiczny artykuł Olega N. 
Mielnikowa o wytworzeniu się systemu nomi-
nałów na obszarze Bosporu Kimmeryjskiego  
(s. 159–184) pomiędzy VI a IV w. przed Chr. 
Pojawienie się kolejnych wag monet powiązał 
Autor z kyzykeńskim stosunkiem srebra do 
złota w emisjach elektronowych. Wpływ men-
nictwa Kyzikos nie ulega wątpliwości: monety 
tego miasta bardzo często znajdowane są na tym 
obszarze3. Użyta metodologia także jest przeko-
nująca i zilustrowana stosownymi tabelami.

„Twardym kwiatom średniowiecza” 
poświęcono trzy artykuły, z których każdy 
ma charakter raczej opisowy i informacyj-
ny. W pierwszym z nich  Michaił W. Stupko 
i Jewgienij J. Turowskij opisali odlewane mo-
nety Chersonezu Tauryjskiego z VIII–XIII w. 
(s. 187–200) i zaproponowali ich chronologię 
oraz powiązanie z kolejnymi władcami. Dżu-
szydzkie monety z końca XIII i początków XIV 
w. odnalezione na stanowisku Costeşti omówili 
Andriej W. Kriwienko i Alieksander A. Kaza-
row (s. 201–209). Monetom wybitym na tery-
torium Mołdawii, a odnalezionym z dala od 
niej, jest poświęcony krótki artykuł Nikołaja D. 
Russiewa (s. 211–216): obecność nielicznych 
emisji hospodara Jana III Srogiego na południu 
Ukrainy i na Krymie tłumaczona jest najazdem 
tatarskim. Mennictwo Jana jest o tyle ważne, że 
było jednym z przejawów wyzwalania się tego 
hospodara spod tureckiej supremacji. Odbija się 
to w legendach jego monet i ikonografii namo-
netarnej, co Russiew pokazuje.

Dział Archeologia przedstawień niezbyt 
fortunnie rozpoczyna artykuł bułgarskiego 
uczonego Georgi Atanasowa o miejscach kul-
tu Zalmoksisa w rejonie Durostorum – Silistrii 

2 M. Mielczarek, Mennictwo starożytnej Grecji: mennictwo okresów archaicznego i klasycznego, Warsza-
wa–Kraków 2006, s. 114–115.

3 Cf. ibid., s. 118, 125, 126.
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(s. 219–240). Opisał on pieczary łączone z tym 
trackim bóstwem oraz podjął próbę nakreślenia 
dynamiki jego kultu po IV w. Wskazał także 
na późniejsze pogańskie przeżytki, genetycz-
nie wywodzące się z uroczystości ku czci Za-
lmoksisa, żywe jeszcze w ludowej kulturze Do-
brudży. Jelena A. Radzichowskaja w krótkim 
(s. 241–247) artykule zajęła się dunajską Deltą 
na portolanach, podejmując próbę identyfikacji 
umieszczonych na nich hydronimów: nazw po-
szczególnych odnóg rzeki. listę map morskich 
wykorzystanych przez Autorkę da się jednak 
poszerzyć4.

Sporo miejsca poświęcono kwestiom 
strojów i, szerzej, wyglądu zewnętrznego. Ten 
blok zagadnień otwiera równie treściwy jak po-
przedni artykuł-komunikat Julii W. Stiepanowej 
o staroruskim stroju kobiecym z rejonu górnej 
Wołgi (Twer i okolice). Zestawiając świadec-
twa archeologiczne (odzież grobową) z etno-
graficznymi, Autorka dochodzi do wniosku, że 
styl i sposób wykonywania odzieży pomiędzy 
XI a XIX w. był podobny. Oryginalności doda-
wały mu wpływy ugrofińskie, zwłaszcza w XI–
XIII i XVI–XIX stuleciach. Natalia W. Żylina 
(s. 255–267) zajęła się fryzurami kobiecymi. 
Stosując retrospekcyjną metodę, ukazuje, jak 
w poszczególnych epokach powtarzają się te 
same schematy zdobienia damskiej głowy. 
Żeby jednak i panowie poczuli się docenieni, 
Olga W. Kuzmina analizuje staroruską wierzch-
nią odzież męską (s. 269–276), chociaż tylko 
miejską. Jej studium pokazuje, jak świadectwa 
materialne mogą służyć poznaniu mentalności 
ówczesnych ludzi (zamiłowanie do czerwie-
ni) i pomóc nawet w emendowaniu tekstów5. 
Dopełnieniem bloku kostiumologicznego jest 
artykuł Anny E. Żabrewej o nowej edycji czte-
rech klasycznych prac etnograficznych z koń-
ca XVIII i z XIX w. poświęconych Cesarstwu 

Rosyjskiemu (J. G. Georgiego, J.-B. Bretona,  
Ch. Rechberga, G. Th. Pauliego). Przedstawio-
na przez nią inicjatywa serii Народы России 
warta jest polskiego naśladownictwa – możemy 
pochwalić się wieloma podobnymi publikacja-
mi, które można wydać ponownie, z komenta-
rzem, co byłoby znakomitym elementem ob-
chodów Roku Kolbergowskiego.

Tom zamyka monografia (s. 289–340) au-
torstwa Iwana F. Grieka Antroponimia zadunaj-
skich przesiedleńców (ostatnie trzydziestolecie 
XVIII – początek XIX wieku). Griek zajął się  
w niej problemem mniejszości gagauskiej i jej 
początkom. Zaczyna swoją analizę od osie-
dlenia się Bułgarów i Gagauzów na obszarze 
opuszczonego przez Ordę Nogajską po 1807–
1808 r. Budziaku6. Wykorzystał dokumenty 
urzędowe z XIX stulecia. Pośród antroponimów 
zanotowanych dla najwcześniejszej fali osadni-
czej dominują bułgarskie, ale z nich Griek wy-
dziela te o tureckim pochodzeniu i uważa je za 
gagauskie. Stara się ponadto objaśnić etymolo-
gię poszczególnych nazwisk, imion i przezwisk. 
Studium Grieka stanowi ważny przyczynek do 
dyskusji nad kwestią odrębności Gagauzów od 
Bułgarów i bez wątpienia zainteresuje każdego 
badacza tego ciekawego regionu, który w ostat-
nich czasach zyskuje na rozgłosie.

Pod względem redakcyjnym teksty opra-
cowane są dobrze, można mieć co najwyżej 
zastrzeżenia do jakości niektórych rycin, ale 
ani to, ani nieliczne pomyłki (e. g. Hessychius 
zamiast Hesychios, s. 238, czy Analecta Bolon-
dianala zamiast Analecta Bollandiana, s. 240, 
mapka do góry nogami, s. 244) nie wpływają 
na lekturę. Opublikowane artykuły dostępne są 
bezpłatnie na stronie www.e-anthropology.com.

Paweł Madejski 
lublin

4 Cf. M. Sirko, Zarys historii kartografii, lublin 1999, s. 52–60. Warto także mieć w pamięci uwagi 
S. Mielczarskiego, Opis brzegu morskiego w praktyce dawnych żeglarzy, [w:] Problemy nauk pomocniczych 
historii: Materiały z III konferencji poświęconej naukom pomocniczym historii (Katowice–Wisła, 29–31 V 1974), 
Katowice 1974, s. 119–127.

5 Analiza zabytków kultury materialnej wskazuje chociażby, że w tekstach kronikarskich niektóre terminy 
oznaczające części ubioru są późniejsze niż same teksty, innymi słowy świadczą o przeredagowaniu kronik.

6 Na temat mniejszości gagauskiej zob. M. Żyromski, J. Hatłas, Power, administration and ethnic minori-
ties: the case study of Gagauzian autonomy, Poznań 2008.
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Konferencjia naukowa „Europa Unii. Unie polityczne w Europie Środ-
kowo-Wschodniej: historia i tradycje. W 600. rocznicę unii horodelskiej i 444. 
rocznicę unii lubelskiej”, Lublin–Chełm–Horodło, 3–6 października 2013 r.

W dniach 3–6 X 2013 r. w lublinie, Cheł-
mie i Horodle odbyła się, zorganizowana sta-
raniem Centrum Ucrainicum KUl i Zakładu 
Historii Polski średniowiecznej Instytutu Hi-
storii UMCS konferencja naukowa poświęcona 
uniom w dziejach Europy. Znaczna część jej 
obrad dotyczyła roli i znaczenia dla stosun-
ków polsko-litewskich zawartej 2 października 
1413 r. unii horodelskiej. Współorganizatorami 
tej konferencji były: Muzeum lubelskie, Ka-
tedra Stosunków Międzynarodowych PWSZ  
w Chełmie oraz Towarzystwo Miłośników Zie-
mi Horodelskiej. Konferencja odbywała się pod 
patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej Bronisława Komorowskiego.

Problematyka konferencji wyraźnie dzie-
liła się na dwie części. Pierwsza poświęcona 
była okolicznościom zawarcia i twórcom unii 
horodelskiej, sytuacji międzynarodowej w Eu-
ropie środkowo-Wschodniej w początku XV w.  
a także roli tej unii w całokształcie stosunków 
polsko-litewskich do XIX w. Natomiast dru-
ga dotyczyła relacji pomiędzy Unią Europej-
ską a krajami Europy środkowo-Wschodniej, 
głównie Ukrainą w XXI w.

Pierwszego dnia obrady toczyły się w Mu-
zeum lubelskim na Zamku, przed obrazem 
Jana Matejki – Unia lubelska. Konferencję 
otworzył i powitał uczestników rektor UMCS 
prof. Stanisław Michałowski. W imieniu rekto-
ra KUl przemówił dziekan Wydziału Nauk Hu-
manistycznych prof. Hubert Łaszkiewicz. Na-
stępnie głos zabrali: konsul generalny Ukrainy 
w lublinie Iwan Hrycak i w imieniu prezydenta 

Miasta lublina jego doradca Ryszard Gajewski. 
Odczytano list od prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego, skierowany do uczestników 
konferencji. 

Obradom I sesji przewodniczył mgr Zyg-
munt Nasalski, dyrektor Muzeum lubelskiego. 
Pierwszym referentem był prof. Jan Tęgowski 
z Uniwersytetu w Białymstoku, który w swym 
wystąpieniu scharakteryzował problematykę 
związku Polski i litwy w XIV w., zarówno 
współpracę, jak i rywalizację. Zwrócił uwagę, 
że nawet samo nawiązanie unii polsko-litew-
skiej i jej funkcjonowanie w pierwszych dzie-
sięcioleciach było i jest niejednoznacznie oce-
niane w historiografii obydwu krajów. Zaakcen-
tował też, że inaczej interpretowali uzgodnienia 
unijne i dzieje tego związku Polacy, a inaczej 
litwini. Polacy domagali się włączenia litwy 
do Korony, a litwini jak największej niezawi-
słości swego państwa od Polski. 

Dr Bożena Nowak z UMCS przedstawi-
ła charakterystykę króla Władysława Jagiełły 
oraz wielkiego księcia litewskiego Witolda, 
traktowanych jako głównych twórców unii 
horodelskiej. Omówiła też niejednoznacznie 
oceniane w literaturze naukowej relacje między 
nimi. Obydwaj władcy byli, według referent-
ki, politykami skutecznymi, w umiejętny spo-
sób potrafiącymi realizować wytyczane cele, 
zmieniającymi dotychczasową linię polityczną, 
jeżeli wymagała tego sytuacja,  dokonującymi 
zasadniczych w niej zwrotów, zależnie od zmie-
niającej się sytuacji ogólnej. 
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Aktom unii horodelskiej i ich znaczeniu 
w stosunkach polsko-litewskich swoje wy-
stąpienie poświęcił prof. Ryszard Szczygieł 
z UMCS. Główną uwagę skupił na akcie wład-
ców. Omówił 16 artykułów tego aktu, akcentu-
jąc ich znaczenie, oraz wyjaśnił różnice w inter-
pretacji występujące w literaturze. Stwierdził, 
że treść aktu dzieli się wyraźnie na dwie czę-
ści, z których pierwsza dotyczy politycznych 
i ustrojowych aspektów związku polsko-litew-
skiego, druga zaś obdarzenia bojarów-katoli-
ków na terenie litwy prawami i przywilejami 
szlachty polskiej. W swojej pierwszej części 
treść aktu potwierdzała stabilizację władzy 
wielkoksiążęcej na litwie, w porównaniu cho-
ciażby z unią wileńsko-radomską z 1401 r., któ-
ra nosiła znamiona stanu tymczasowego. Stała 
się też manifestem jedności obu państw wobec 
Europy i głównego wroga – zakonu krzyżackie-
go. Część druga dyspozycji aktu władców wraz 
z aktami panów polskich i bojarów litewskich 
świadczyła, według referenta, o recepcji na 
litwie polskiego modelu organizacji państwa 
i społeczeństwa, co stanowiło ważne stadium 
ich związku. Jeżeli chodzi o następstwa unii, 
prof. R. Szczygieł akcentował jej rolę w polity-
ce zagranicznej, pacyfikację planów wojennych 
zakonu oraz sukces na soborze w Konstancji. 
Wewnątrz monarchii króla Władysława Jagieł-
ły, obejmującej obydwa państwa, zapoczątko-
wany został proces tworzenia się „narodu poli-
tycznego” w jej litewskiej części.

Prof. Andrzej Gil z Instytutu Europy środ-
kowo-Wschodniej w lublinie w swym wystą-
pieniu omówił miejsce zawarcia unii. Zwrócił 
uwagę, że na spotkanie polsko-litewskie wy-
brano Horodło, miejsce ważne, ale oddalone 
od głównych ośrodków politycznych monar-
chii króla Jagiełły. Zastanawiał się także, kto 
był gospodarzem tego spotkania i za czyich 
poddanych uważała się mieszkająca w pobliżu 
ludność. Problemy te są bowiem dyskusyjne 
w dotychczasowej literaturze.

Dr Dariusz Wróbel z UMCS zaprezentował 
stanowisko zakonu krzyżackiego wobec monar-
chii polsko-litewskiej przed i po zawarciu unii 
horodelskiej, a także wpływ jej postanowień 
na politykę tego państwa. Zwrócił uwagę, że 
o ile sama unia nie była zbytnio eksponowa-

na w źródłach krzyżackich, o tyle zacieśnienie 
współpracy polsko-litewskiej wpłynęło na zła-
godzenie kursu polityki prowadzonej przez elity 
zakonne, a także na pozbawienie władzy wiel-
kiego mistrza. Miejsce wojowniczego Henryka 
von Plauena zajął bardziej ugodowo nastawiony 
Michał Küchmeister von Sternberg. Zakon za 
wszelką cenę utrzymywał sojusz z Zygmuntem 
luksemburskim, a zarazem próbował rozluźnić 
związek Polski i litwy. 

Prof. Wojciech Iwańczak z Uniwersyte-
tu Jana Kochanowskiego w Kielcach omówił 
stanowisko Zygmunta luksemburskiego nie 
tylko wobec unii horodelskiej, ale i całości 
monarchii polsko-litewskiej i rządzących nią 
władców: króla Władysława Jagiełły i wielkie-
go księcia Witolda. Akcentował zmiany stano-
wiska tego monarchy wobec Korony i litwy 
a także ich władców. Stwierdził, że przyczyny 
takiego postępowania miały związek z całością 
wielowątkowej polityki tego monarchy. Swoje 
wystąpienie zakończył stwierdzeniem, że Zyg-
munt luksemburczyk był politykiem skutecz-
nym, potrafiącym wyjść z najcięższych opresji, 
jednocześnie wyciągając maksimum korzyści 
z każdej sytuacji. Jego stosunek do unii horo-
delskiej był, według referenta, dość niechętny. 
Wiązało się to z ciągłym popieraniem zakonu 
krzyżackiego, chociaż nie demonstrował tego 
luksemburczyk i umiejętnie lawirował mię-
dzy zakonem a państwem polsko-litewskim. 
Następnie zdecydowanie opowiedział się po 
stronie krzyżackiej, zmuszony do tego kompli-
kującą się sytuacją polityczną w Czechach i Ce-
sarstwie. W latach następnych usiłował rozbić 
związek Polski i litwy, czego wyrazem była 
propozycja korony dla księcia Witolda, która 
wywołała tzw. burzę koronacyjną. Wydarzenia 
te wpłynęły na rozluźnienie związku opartego 
na unii horodelskiej. Referent wspomniał też 
o szybko zawartym sojuszu z następcą wielkie-
go księcia Witolda – świdrygiełłą, który otwar-
cie występował przeciwko królowi Władysła-
wowi Jagielle i związkom z Polską. 

4 października obrady prowadzono w gma-
chu Collegium Jana Pawła II KUl. Sesji prze-
wodniczył prof. Ryszard Szczygieł. Referaty 
dotyczyły losów unii horodelskiej oraz jej tra-
dycji w kolejnych stuleciach. 
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Prof. Anna Sochacka z UMCS scharakte-
ryzowała stosunki polsko-litewskie w XV w., 
akcentując zwłaszcza dzieje unii, począwszy 
od charakterystyki związku opartego na po-
stanowieniach horodelskich aż po unię miel-
nicką z 1501 r. Zarysowała etapy funkcjono-
wania unii, a także okoliczności jej zerwania 
oraz dalsze etapy, gdy była to wyłącznie unia 
dynastyczna. Referentka stwierdziła, że unia 
w kształcie nadanym jej w Horodle funkcjo-
nowała tak naprawdę 16 lat. Ten etap związku 
Polski i litwy zakończyła burza koronacyjna, 
związana z zabiegami księcia Witolda o god-
ność królewską i jego śmiercią w 1430 r. Ko-
lejni wielcy książęta litewscy: świdrygiełło  
i Zygmunt Kiejstutowicz, rządzili już na innych 
zasadach niż te uzgodnione w Horodle. Chodzi 
o zawartą w 1432 r. unię grodzieńską. Dalej 
zauważyła, że wyniesienie królewicza Kazi-
mierza na tron wielkoksiążęcy przez litwinów 
w 1440 r. bez zgody króla Władysława i strony  
polskiej formalnie zerwało unię. Jej odnowienie 
nastąpiło dopiero po wybraniu wielkiego księ-
cia Kazimierza na tron polski w 1447 r. Unia 
w czasach jego panowania miała charakter unii 
personalnej. Kolejna zmiana nastąpiła po śmier-
ci tegoż władcy w 1492 r., gdy koronacja Jana 
Olbrachta na króla Polski i wyniesienie Alek-
sandra na tron wielkoksiążęcy ograniczyły unię 
do związku dynastycznego obu krajów. 

Kolejny okres funkcjonowania związku 
Polski i litwy omówił mgr Dominik Szulc, 
doktorant z UMCS. W swoim wystąpieniu za-
jął się on zabiegami o ściślejszą unię polsko- 
-litewską po akcie mielnickim. Przedstawił też 
drogę dochodzenia do unii lubelskiej zawar-
tej w 1569 r. Wiele uwagi poświęcił referent 
zawiłościom polityki polsko-litewskiej, gdyż 
sprawa ściślejszej unii przewijała się na wielu 
płaszczyznach wzajemnych relacji między tymi 
państwami. Scharakteryzował też stanowisko 
wobec unii króla Zygmunta Starego i jego syna 
Zygmunta Augusta. 

Komplikującą się ciągle współpracę pol-
sko-litewską w ramach wspólnego państwa 
w kolejnych stuleciach po unii lubelskiej, aż 
po kres Rzeczypospolitej Obojga Narodów, 
omówił dr Eugeniusz Janas z UMCS. W tra-
dycji historycznej okresu staropolskiego – jego 

zdaniem – unia polsko-litewska zajmowała 
miejsce istotne. Jej postanowienia nie ulegały 
większym zmianom, a nawet, jak stwierdził re-
ferent, doszło do stopniowej ich mitologizacji. 
Traktowano unię jako fundament potęgi i trwa-
łości państwa, jako swoisty kompromis między 
dążeniami litwinów podkreślających związek, 
ale i odrębność ich państwa, a dążeniami miesz-
kańców Korony, którzy zabiegali o zacieśnie-
nie współpracy, a nawet inkorporację litwy 
do Polski. Referent zwrócił uwagę, że mimo 
negatywnych opinii o postanowieniach unii ze 
strony większości litwinów w XVII w. jej za-
pisy były akceptowane. Powtórzono je bowiem 
w ugodzie kiejdańskiej, jaką Radziwiłłowie  
w imieniu litwy zawarli ze Szwecją w 1655 r. 

Prof. Wiesław śladkowski z UMCS za-
jął się w swym referacie horodelską tradycją 
w okresie zaborów, ze szczególnym uwzględ-
nieniem obchodów z 1861 r. Zwrócił uwagę, 
że planowane wówczas uroczystości miały 
charakter ogólnokrajowy, ich inspiracja wyszła 
od kół warszawskich i lubelsko-chełmskich. 
Zaplanowano, że podczas manifestacji zostaną 
ujawnione nowe plany obozu „czerwonych”, 
zakładające powołanie unii trzech narodów: 
Polaków, litwinów i Rusinów. Mimo prze-
ciwdziałania władz rosyjskich manifestacja 
zgromadziła kilka tysięcy osób. Odprawiono 
uroczystą mszę, ogłoszono akt odnowienia unii 
i usypano pamiątkowy kopiec. 

Pamięć o tych wydarzeniach podtrzymy-
wana była w latach następnych, m.in. dzięki 
wybiciu z tej okazji okolicznościowego medalu. 
Nawiązywało do tego wydarzenia wystąpienie 
mgr. Zbigniewa Nestorowicza z Polskiego To-
warzystwa Numizmatycznego. Referent zapre-
zentował i omówił okoliczności emisji kilku 
medali upamiętniających obchody unii horo-
delskiej, najwięcej uwagi poświęcił medalowi 
wybitemu z okazji uroczystości zorganizowanej 
w Horodle 10 października 1861 r.

Kolejny prelegent prof. Andrzej Stępnik 
z UMCS w swym wystąpieniu zajął się obecno-
ścią wiedzy o unii horodelskiej w treści współ-
czesnych podręczników szkolnych. Referent 
zwrócił uwagę na słabą znajomość problematy-
ki nie tylko unii horodelskiej, ale także wielu 
innych wydarzeń z dziejów stosunków Polski 
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i litwy. Stwierdził ze smutkiem, że ogranicza-
nie lekcji historii w szkołach wszystkich typów 
niesie niebezpieczeństwo powierzchownej zna- 
jomości przeszłości i pomijanie w edukacji wie-
lu ważnych dla Polski i Polaków wydarzeń, za 
jakie uznał m.in. unię horodelską z 1413 r. Pro-
ces ten, według niego, będzie się pogłębiał.

Wątek wiedzy historycznej związanej 
z pamięcią społeczną był przedmiotem rozwa-
żań prof. Huberta Łaszkiewicza z KUl, który je 
zatytułował Unia horodelska 1413–1913–2013. 
Przyszłość przeszłości. Referent zwrócił uwa-
gę na fakt, że w wielkiej lawinie informacji 
współcześnie umyka nam niejednokrotnie co-
raz więcej rocznic ważnych wydarzeń z prze-
szłości, a różnego rodzaju obchody mają cza-
sami bardzo spontaniczny, ale i przypadkowy 
charakter. Często wręcz kultywuje się pamięć 
o zdarzeniach, które na to nie zasługują. Dla-
tego też proponował sporządzenie ścisłego wy-
kazu rocznic, które mają znaczenie w pamięci 
o przeszłości ogólnopolskiej oraz regionalnej. 
Referent, doceniając znaczenie jubileuszu unii 
horodelskiej, stwierdził, że w pełni zasługuje on 
na upamiętnienie. Postulował, aby w przyszło-
ści wiązać ten i podobne jubileusze z aspektem 
merkantylizacji takich obchodów. Obrady tej 
sesji zakończyła ożywiona dyskusja dotycząca 
miejsca zawarcia unii w 1413 r., a także oceny 
znaczenia tego wydarzenia dla Polski, litwy 
oraz państw ościennych.

Po obiedzie uczestnicy konferencji udali 
się do Chełma, gdzie w Państwowej Wyższej 

Szkole Zawodowej kontynuowano obrady. 
5 października prowadzono je w Akademickim 
Centrum Współpracy Transgranicznej PWSZ  
z siedzibą w Depułtyczach. Tę część obrad po-
święcono charakterystyce wpływu tradycji unii 
horodelskiej na kształtowanie się więzi rodzin-
nych w ciągu ostatnich stuleci, które zostało 
uznane za podstawę przechowywania tradycji 
narodowych. Wiele uwagi zajęła charakterysty-
ka różnych aspektów życia współczesnej Ukra-
iny, przygotowującej się do stowarzyszenia  
z Unią Europejską. Referaty kulturoznawców, 
politologów, socjologów i psychologów z Kijo-
wa, Łucka, Czerniowiec i Drohobycza omawia-
ły też rolę tradycji w życiu współczesnego spo-
łeczeństwa ukraińskiego, akcentowały postawy 
społeczne wobec perspektywy stowarzyszenia 
w różnych regionach Ukrainy, dotyczyły aspek-
tów gospodarczych i politycznych.

Ostatniego dnia konferencji (6 X) jej 
uczestnicy udali się do Horodła, gdzie wraz 
z członkami Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Horodelskiej wzięli udział w złożeniu wieńców 
przed obeliskiem upamiętniającym 600-lecie 
unii horodelskiej, odwiedzili kopiec usypany 
z okazji obchodów z 1861 r., a także uczestni-
czyli w uroczystej mszy świętej, w czasie któ-
rej homilię okolicznościową wygłosił ks. prof. 
Krzysztof Grzesiak z KUl.  

Paweł Jusiak
lublin
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3 marca 2013 r. w wieku niespełna 46 
lat niespodziewanie odszedł ze społeczności 
akademickiej nasz Kolega i Współpracownik 
doktor Artur Czuchryta. Zbliżająca się roczni-
ca jego śmierci jest dobrym momentem, aby  
w krótkim szkicu przypomnieć jego sylwetkę 
osobom, które miały okazję spotkać go na swo-
jej drodze zawodowej czy studenckiej, ale także 
przybliżyć jego postać przyszłym pokoleniom.  

Artur Czuchryta urodził się 15 maja 1967 r. 
w lublinie. Z tym miastem związał całe swo-
je życie zarówno zawodowe, jak i rodzinne. 
Wychowany w rodzinie inteligenckiej Tade-
usza i Krystyny z domu Popiołek, we wcze-
snych latach młodości przejawiał zaintereso-
wanie przedmiotami z zakresu humanistyki,  
a w szczególności dziejami ojczystymi. Swoją 
pasję rozwijał na kolejnych szczeblach eduka-
cji, począwszy od Szkoły Podstawowej nr 1 
w lublinie, a po jej ukończeniu w VII liceum 
Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej. 
W 1986 r. uzyskał świadectwo dojrzałości 
z wynikiem bardzo dobrym. Jego dotychcza-
sowa pasja zadecydowała o wyborze studiów 
magisterskich w zakresie historii na Wydziale 
Humanistycznym UMCS. W opinii jego póź-
niejszego promotora pracy doktorskiej prof. 
Bronisława Mikulca w okresie studenckim był 
jednym z aktywniejszych seminarzystów na za-
jęciach, wyróżniał się zdyscyplinowaniem oraz 
samodzielnością w stawianiu i referowaniu pro-
blemów naukowych. W 1991 r. obronił pracę 
magisterską „Wacław Sieroszewski na Syberii 
w latach 1880–1894” napisaną pod kierunkiem 
prof. Albina Koprukowniaka. 

Po ukończeniu studiów podjął pracę na-
uczyciela historii w Szkole Podstawowej nr 32 
w lublinie. Jednocześnie z pracą zawodową 
rozpoczął badania naukowe nad historią prze-
mysłu rolno-spożywczego w regionie lubelskim 
w okresie dwudziestolecia międzywojennego. 
Ich wyniki prezentował w trakcie spotkań sekcji 
historycznej lubelskiego Towarzystwa Nauko-
wego. Zainteresowania naukowe zaowocowały 
decyzją o rezygnacji z pracy w szkole i podję-
ciu studiów doktoranckich w Instytucie Historii 
UMCS w roku 1995. W ich wyniku na semi-
narium prowadzonym przez prof. B. Mikulca 
powstała rozprawa doktorska „Przemysł rolno- 
-spożywczy w województwie lubelskim w la-
tach 1918–1939” obroniona w 1999 r. Ze 
względu na przejściowe trudności etatowe zo-
stał zatrudniony w październiku 2001 r. w Bi-
bliotece Instytutu Historii UMCS. Jednak już 
rok później (listopad 2002) objął stanowisko 
adiunkta najpierw w Zakładzie Historii Polski 
XIX w., a następnie w nowo utworzonym Za-
kładzie Historii Gospodarczej Instytutu Historii 
UMCS, kierowanym przez prof. B. Mikulca,  
a po jego przejściu na emeryturę w 2006 r. przez 
prof. dr. hab. Grzegorza Jawora. 

W kręgu jego zainteresowań naukowych, 
skupiających się na gospodarce ziem polskich 
w okresie dwudziestolecia międzywojennego, 
wyróżnić można trzy główne nurty badawcze. 
Pierwszy z nich dotyczył przemysłu rolno-spo-
żywczego w województwie lubelskim. Znacze-
nie tych badań podnosił fakt, że ta gałąź prze-
mysłu była główną dziedziną wytwórczości 
tego regionu i odgrywała ogromną rolę w eko-

Dr Artur Czuchryta (15 V 1967 – 3 III 2013)
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nomicznym rozwoju lubelszczyzny, a także 
oddziaływała w znaczący sposób na rynek 
krajowy. Ich owocem była przede wszystkim 
opublikowana w 2008 r. monografia Przemysł 
rolno-spożywczy w województwie lubelskim 
w latach 1918–1939, a także liczne artykuły 
w czasopismach naukowych, omawiające dzia-
łalność Hurtowni Stowarzyszenia Spożywcze-
go Kupców Chrześcijan Miasta lublina oraz 
rozwój i funkcjonowanie poszczególnych gałę-
zi przemysłowych, np. browarnictwa, cukrow-
nictwa, młynarstwa. 

Prowadzone przez niego badania nad prze-
mysłem rolno-spożywczym z czasem przero-
dziły się w zainteresowanie obrotem wytwo-
rami tej branży. W efekcie powstało wiele prac 
dotyczących warstwy kupieckiej i handlu na 
rynku krajowym, ze szczególnym uwzględnie-
niem regionu lubelskiego. Stanowią one od-
rębny nurt w jego badaniach. Najważniejsza 
z nich to bez wątpienia monografia zatytułowa-
na Z dziejów klasy średniej w Lublinie. Kupcy 
branży kolonialnej w życiu gospodarczym i spo-
łecznym miasta (1918–1939) opublikowana 
w 2011 r. Zaprezentowany w niej został rynek 
towarów kolonialnych w lublinie i środowisko 
lubelskich kupców tej branży, ze szczególnym 
uwzględnieniem ich działalności handlowej, 
ale także aktywności na polu organizacyjnym, 
gospodarczym i samorządowym. Dogłębnie 
została również omówiona działalność i funk-
cjonowanie jednej z największych na rynku 
lubelskim firm tej branży – Hurtowni Handlu-
jącej Towarami Kolonialnymi Spółka Akcyjna 
w lublinie. Ponadto do tej problematyki zali-
czyć można opublikowane artykuły naukowe, 
omawiające wolny skład soli w lublinie oraz 
problemy związane z obrotem artykułami cu-
krowniczymi w dwudziestoleciu międzywojen-
nym i czasach współczesnych.

Trzeci nurt zainteresowań badawczych 
koncentrował się na gospodarce Wołynia 
w dwudziestoleciu międzywojennym. W wy-
niku prowadzonych licznych kwerend archi-
walnych w Polsce i na Ukrainie powstało wiele 
artykułów omawiających politykę ekonomiczną 
rządu II RP na tym obszarze, kontakty gospo-
darcze z Wołyniem innych regionów Rzeczy-
pospolitej, powstanie i aktywność spółek ak-

cyjnych, działalność sektora bankowego oraz 
znaczenie i rozwój rolnictwa w tym regionie. 
Niestety zaawansowane prace nad książką ha-
bilitacyjną omawiającą w sposób całościowy 
problematykę rozwoju gospodarczego Kresów 
Wschodnich na przykładzie Wołynia przerwała 
nagła śmierć Autora. 

Przez środowisko naukowe Artur Czuchry-
ta był postrzegany jako badacz charakteryzują-
cy się umiejętnością i solidnością dokonywania 
analiz, a co ważniejsze – obiektywnością w oce-
nie wyników badań i formułowaniu uogólnień 
i wniosków. Jednocześnie cechowała go rów-
nież niespotykana sumienność i zdyscyplino-
wanie w prowadzonych badaniach, które mogły 
być wynikiem tylko osobistego zaangażowania 
i prawdziwej pasji, z jaką oddawał się badanym 
problemom. Jego praca naukowa znalazła po-
zytywny oddźwięk zarówno w kręgu lubelskich 
historyków, jak i na forum ogólnopolskim, cze-
go niewątpliwym przykładem są pozytywne 
recenzje jego prac. Ponadto została zauważona 
przez władze uniwersyteckie i doczekała się 
wyróżnienia w postaci nagrody  JM Rektora 
UMCS w 2012 r. 

Pracownicy Instytutu Historii UMCS zapa-
miętali Artura jako człowieka niezwykłej wręcz 
skromności i pogody ducha; nigdy niezabiega-
jącego o poklask i uznanie za wszelką cenę, co 
stało się wręcz jego wizytówką w lubelskim 
środowisku historyków. Ponadto znany był ze 
swojej precyzji, punktualności i koleżeństwa.  
Z powagą podchodził do wszystkich, nawet 
najdrobniejszych obowiązków służbowych, bez 
względu na to, czy chodziło o prowadzone ba-
dania naukowe, czynności administracyjne czy 
też pracę dydaktyczną ze studentami. Osobi-
ście miałam przyjemność pracować z Arturem 
w Zakładzie Historii Gospodarczej od 2007 r.  
W moich wspomnieniach mam ciągle obraz 
człowieka niezwykle skromnego i cichego 
o niesłychanej pasji badawczej, ożywiającego 
się w trakcie dyskusji naukowych toczonych 
na forum zakładu. Potrafił godzinami snuć opo-
wieści na temat rozwoju gospodarczego ziem 
polskich w czasach II RP z takim zaangażo-
waniem, że słuchacze często nie zdawali sobie 
sprawy z upływającego czasu. Przez te kilka lat 
współpracy udało mi się również poznać Artu-
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ra jako osobę  niezwykle życzliwą dla każdego 
człowieka i otaczającego świata. Nigdy nie uda-
ło mi się usłyszeć z jego ust negatywnych opinii 
na temat ludzi, których napotkał na swojej jakże 
krótkiej drodze życiowej. W każdym znajdował 
cechy pozytywne. Podobne podejście cechowa-
ło go również w stosunku do rzeczywistości, 
w jakiej przyszło mu egzystować. Pomimo to 
że, jak każdego z nas, gnębiły go często troski 
i problemy dnia codziennego, zawsze potrafił 
znaleźć powód do wręcz niepoprawnego opty-
mizmu. Wychodząc z założenia, że żyjemy 
nie tylko po to, aby brać od innych, ale także 
dawać z siebie jak najwięcej, nigdy nie odma-
wiał, jeżeli ktoś zwrócił się do niego o pomoc 
w sprawach zarówno drobnych i błahych, jak 
i większej wagi. W swoich poczynaniach kie-
rował się nie wszechobecnym w dzisiejszych 
czasach egoizmem, ale raczej zdumiewającym 
wręcz altruizmem. 

Kolejną jego cechą była ogromna praco-
witość. Należał do ludzi, którzy przede wszyst-
kim wymagają od siebie, a dopiero potem od 
innych. Ta cecha charakteru powodowała, że 
równie poważnie jak pracę naukową traktował 
prowadzone przez siebie zajęcia ze studentami. 
Wśród jego byłych uczniów panowała opinia, 

że należy do wykładowców wymagających, ale 
sprawiedliwie oceniających ich wiedzę i pracę 
na zajęciach. 

3 marca 2013 r. społeczność Instytutu 
Historii została zaskoczona nagłą informacją 
o przedwczesnej śmierci doktora Czuchryty, 
tym bardziej że wszyscy, znając jego praco-
witość, spodziewali się raczej powrotu z urlo-
pu naukowego i wydania kolejnej monografii, 
będącej podstawą  do wszczęcia postępowania 
habilitacyjnego. Żal był tym większy, że wraz 
z jego odejściem utraciliśmy nie tylko docenia-
nego i oddanego swojej pracy naukowca, ale 
przede wszystkim bliskiego współpracownika 
i kolegę. Jego osoba pozostanie długo w pamię-
ci każdego, z kim przez lata swojej pracy ze-
tknął się – czy to jako współpracownik i kolega, 
czy to jako nauczyciel akademicki. 

Osierocił nie tylko lubelskie środowisko 
akademickie, ale przede wszystkim żonę Ewę 
i dwoje dzieci Annę i Pawła. Został pocho-
wany 8 marca na cmentarzu przy ul. Unickiej  
w lublinie, żegnany przez licznie zgromadzoną 
rodzinę, współpracowników i studentów. 

Małgorzata Kołacz-Chmiel 
lublin
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