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Michał Norbert Faszcza
(Uniwersytet Warszawski)

„Służby medyczne” w późnorepublikańskiej 
armii rzymskiej (I w. przed Chr.) 

Zagadnienie opieki medycznej w republikańskich siłach zbrojnych w dal-
szym ciągu znajduje się na głębokim marginesie poświęconych im badań. Współ-
cześni naukowcy gremialnie koncentrują się na analizie rzymskich szpitali legio-
nowych (valetudinaria) pochodzących z okresu cesarstwa. Powód wykształcenia 
się takiej tendencji jest stosunkowo łatwy do wyjaśnienia, albowiem, jak zauwa-
żył w 1968 r. John Scarborough, dla czasów republikańskich nie dysponujemy 
żadnym materiałem literackim, epigraficznym czy archeologicznym, który po-
twierdzałby istnienie stałych służb medycznych oraz szpitali legionowych przed  
I w. po Chr.1 

John Scarborough zwrócił jednocześnie uwagę, iż nie wyklucza to funkcjo-
nowania zorganizowanej opieki medycznej w republikańskich siłach zbrojnych. 
W kluczowym dla podjętego tematu artykule przedstawił wszystkie zachowane 
w źródłach wzmianki dotyczące opatrywania rannych, zwracając również uwa-
gę na takie elementy, jak waloryzowanie kompetencji sprawujących dowództwo 
urzędników na podstawie troski o żołnierzy, którzy odnieśli obrażenia podczas 
bitwy2. W konkluzji doszedł do wniosku, że wraz z rozwojem wojskowości rzym-
skiej opieka medyczna ewoluowała w kierunku stopniowej profesjonalizacji, tak 
że opatrywanie się nawzajem przez żołnierzy, począwszy od III/II w.3, coraz czę-
ściej było zastępowane opieką lekarską z prawdziwego zdarzenia4. Był jednak 

1 J. Scarborough, Roman Medicine and the Legions: A Reconsideration, „Medical History” 
1968, Vol. 12, s. 254. W ujęciu Autora brak służb medycznych de iure nie wykluczał ich istnienia de 
facto, podyktowanego głównie prywatną inicjatywą wodzów (ibid., s. 257). 

2 Ibid., s. 257. 
3 Wszystkie kolejne daty zawarte w tekście również odnoszą się do czasów przed narodzeniem 

Chrystusa, chyba że zaznaczono inaczej. 
4 J. Scarborough, op. cit., s. 254–257.
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ostrożny w przypisywaniu kluczowego znaczenia przemianom zachodzącym 
w I w., tak, jak czyniono to początkowo5. 

Stanowisko wyrażone przez J. Scarborougha, pomimo udokumentowania go 
wieloma przykładami zaczerpniętymi ze źródeł, spotkało się z gruntowną krytyką 
ze strony Vivian Nutton. Zanegowała ona mianowicie już samą koncepcję ciągło-
ści powoływania służb medycznych w armii rzymskiej, choć większość wyrażo-
nych przez nią zastrzeżeń dotyczyła okresu cesarstwa. Zdecydowanie odrzuciła 
przy tym koncepcję formalnego wyodrębnienia korpusu lekarzy (także w armii 
republikańskiej), za kluczowy dla podjętego w niniejszym artykule przedziału 
chronologicznego uznając brak wzmianek w cezariańskich Commentarii6. Podała 
także w wątpliwość interpretację zakładającą hospitalizację żołnierzy u schyłku 
republiki, opierając się przede wszystkim na braku archeologicznych pozostałości 
valetudinaria pochodzących z tego okresu. W związku z tym uznała, że dłuższa 
opieka medyczna nad rannymi odbywała się poza Italią przez powierzanie ran-
nych i kontuzjowanych zaprzyjaźnionym/sprzymierzonym plemionom lub spo-
łecznościom miejskim7.

W literaturze przedmiotu przeważa obecnie opinia, iż to właśnie valetudi-
naria są wyznacznikiem istnienia zorganizowanych służb medycznych, co spra-
wia, iż badania poświęcone tej kwestii odbywają się z całkowitym pominięciem 
czasów republikańskich8. Ze wspomnianym punktem widzenia polemikę podjęła 
jedynie Patricia Baker9, lecz jej stanowisko nie spotkało się z szerszą akcepta-
cją przedstawicieli środowiska naukowego. Na gruncie polskim zagadnienie to 
starali się opracować Eugeniusz Konik oraz Wanda Nowosielska, ale na późno-
republikańskie siły zbrojne automatycznie przenieśli wzorce charakterystyczne 
dla zawodowej armii cesarskiej, nie argumentując przy tym zasadności takiego 
podejścia10. 

Jeżeli zatem powszechnie przyjętym kryterium wciąż pozostaje funkcjo-
nowanie szpitali legionowych, to wykazanie istnienia zorganizowanej pomocy 

5 O. Jacob, Le service de santé dans les armées romaines, „L’Antiquité Classique” 1933, Vol. 
2, No. 2, s. 326. 

6 V. Nutton, Medicine and the Roman Army: a Further Reconsideration, „Medical History” 
1969, Vol. 13, s. 266–268. 

7 Ibid., s. 266. 
8 G. Webster, The Roman Imperial Army at the First and Second Centuries A.D., Norman 

1985, s. 257–258; R. Davies, The Roman Military Medical Service, „Saalburg-Jahrbuch” 1970, Bd. 
27, s. 84–104; idem, The Roman Military Medical Service, [w:] Service in the Roman Army, red. 
D. Breeze, V. Maxfield, Edinburgh 1989, s. 221–224; C. Salazar, The Treatment of War Wounds in 
Greco-Roman Antiquity, Leiden 2000, s. 81. 

9 P. Baker, Archaeological remains as a source of evidence for Roman Medicine, „Medicina 
Antiqua” 2009, s. 15–23 (http://www.ucl.ac.uk/~ucgajpd/medicina%20antiqua/sa_Archaeological-
Remains.pdf, dostęp: 20.10.2013). 

10 E. Konik, W. Nowosielska, Opieka medyczno-weterynaryjna w wojsku Gajusza Juliusza 
Cezara, [w:] Xenia Opoliensia, red. J. Rostropowicz, Opole 2006, s. 37–60. 

MICHAł NORbERT FASzCzA
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medycznej w armiach republikańskich teoretycznie musiałoby się odbyć przez 
wskazanie występowania ich w treści przekazów źródłowych. Taki zabieg nie jest 
zaś możliwy dla I w. 

Problem polega jednak na tym, że dotychczas przyjmowane kryterium nie 
uwzględniało zarówno charakteru armii republikańskiej, jak i stosowanych ów-
cześnie technik narracyjnych, co sprawia, że ograniczenie rozważań do okresu po 
30 r. odbyło się z popełnieniem poważnych błędów metodologicznych. 

Aby w sposób właściwy przedstawić podjętą problematykę, należy podkre-
ślić, że późnorepublikańska armia rzymska wciąż pozostawała wojskiem powoły-
wanym na zasadzie zaciągu powszechnego11, zaś jej postępująca profesjonaliza-
cja zakończyła się ustanowieniem w pełni zawodowych sił zbrojnych dopiero po 
faktycznej restytucji monarchii przez późniejszego cesarza Augusta12. W efekcie 
nie istniały ówcześnie regulaminy normujące pełnienie służby wojskowej, któ-
rej przebieg regulował zwyczaj oraz konieczność podporządkowania się rozka-
zom wodza13. Sprawiało to, że warunki odbywania służby w legionach mogły się 
od siebie różnić nawet w podstawowych kwestiach, takich jak np. realna wyso-
kość wypłacanego stipendium czy racje żywnościowe. Poszukiwanie ogólnego 
modelu, jak starali się to uczynić do tej pory badacze, już u samych podstaw 
było zatem obciążone przyjęciem błędnego założenia, nawet jeśli, tak jak J. Scar- 
borough, dopuszczali istnienie określonego usus14. Próba opracowania jednoli-
tego systemu jest więc z góry skazana na niepowodzenie, co sprawia, że w tym 
okresie możemy mówić w zasadzie o „armiach rzymskich”, nie zaś o jednolicie 
funkcjonującej „armii rzymskiej”.   

11 J. Harmand, L’armée et le soldat à Rome de 107 à 50 avant notre ère, Paris 1967, s. 15–
18; P. A. Brunt, Italian Manpower 225 B.C.–A.D. 14, Oxford 1971, s. 430–514; J. W. Rich, The 
Supposed Manpower Shortage of the Later Second Century B.C., „Historia” 1983, Vol. 32, No. 3, 
s. 287–331.

12 Res gest., 17; Suet., Div. Aug., 49.1–3; Herod., 2.11; Cass. Dio, 40.23–25; J. Harmand, Les 
origines de l’armée impérial. Un témoignage sur la réalité du pseudo-principat et sur l’évolution 
militaire de l’Occident, [w:] Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt, T. II, Bd. 1, red. H. Tem-
porini, Berlin–New York 1974, s. 280–289; K. J. Raaflaub, The political significance of Augustus’ 
military reforms, [w:] Roman Frontier Studies 1979, red. W. S. Hanson, L. J. F. Keppie, Oxford 
1980, s. 1005–1025; L. Keppie, The Making of the Roman Army. From Republic to Empire, London 
1984, s. 146–154.

13 W tym kontekście kluczowego znaczenia nabiera rzymska przysięga wojskowa (sacramen-
tum), mająca w okresie republikańskim personalny charakter, co sprawiało, że formalnie żołnierze 
byli zobowiązani do zachowania wierności nie wobec abstrakcyjnie pojętego państwa, ale aktualnie 
sprawującego dowództwo urzędnika: A. von Premerstein, Von Werden und Wesen des Prinzipats, 
München 1937, s. 22–24, 73–76; R. E. Smith, Service in the Post-Marian Roman Army, Manchester 
1958, s. 31; J. Harmand, L’armée et…, s. 299; J. Rüpke, Domi Militiae: Die religiöse Konstruktion 
des Krieges in Rom, Stuttgart 1990, s. 78; A. Keaveney, The Army in the Roman Revolution, Lon-
don–New York 2007, s. 71. 

14 Zob. przyp. 1. 

„SłUżby MEdyCzNE” W PóźNOREPUblIkAńSkIEj ARMII RzyMSkIEj (I W. PRzEd CHR.) 
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Brak stosownych rozwiązań prawnych powodował, że kluczowego znaczenia 
nabierała w tym przypadku inicjatywa wodzów. Z tego względu odrzucenie przez 
V. Nutton istnienia służb medycznych w późnorepublikańskich siłach zbrojnych 
wyłącznie na podstawie braku odpowiednich wzmianek w cezariańskich Com-
mentarii jest wnioskowaniem opartym na niewłaściwych przesłankach. Rozwią-
zania przyjęte przez Gajusza Juliusza Cezara nie musiały bowiem odpowiadać 
działaniom innych wodzów, co dowodzi, jak ważna jest znajomość rzymskiego 
systemu mobilizacyjnego obowiązującego w tym okresie, albowiem uzmysłowie-
nie sobie niejednorodności ówczesnych armii pomaga wykluczyć dążenia do bu-
dowania ogólnie obowiązujących modeli. 

O ile jednak w świetle powyższego wywodu niemożliwe jest zawarcie 
w konkluzji stwierdzenia: „każda armia pochodząca z tego okresu…”, o tyle 
przez analizę zachowanej bazy źródłowej można ewentualnie uzyskać wniosek 
rozpoczynający się od słów: „żadna znana współcześnie armia pochodząca z tego 
okresu…”. Tylko w ten sposób krytyka autorstwa V. Nutton byłaby możliwa do 
utrzymania.  

Najbardziej charakterystycznym przykładem odnoszącym się do I w. jest nie-
wątpliwie passus pochodzący z Tusculanae disputationes Marka Tulliusza Cyce-
rona:

Dlaczego zachodzi tak wielka różnica pomiędzy nowym i starym wojskiem, co widzieliśmy 
wszak na własne oczy? Wiek rekrutów jest przeważnie korzystniejszy, lecz dopiero przyzwyczaje-
nie uczy znosić trud i za nic mieć ranę. Przecież nie raz widujemy, jak wynoszą rannych z szeregu 
i jak właśnie taki młody i niewyćwiczony haniebnie płacze z powodu lekkiej rany, gdy tymczasem 
ten wyćwiczony, stary i przez to dzielniejszy dopytuje się tylko o lekarza, który by go opatrzył […] 
(tłum. J. Śmigaj)15.

Doświadczenie wojskowe Cycerona było stosunkowo niewielkie, co nie 
wpływa jednak w sposób znaczący na wiarygodność przekazanych przez niego 
uwag. Arpinata w latach 90–88 odbywał służbę wojskową podczas tzw. wojny ze 
sprzymierzeńcami16, zaś w latach 51–50 pełnił urząd namiestnika Cylicji, prowa-
dząc działania zbrojne wymierzone przeciwko lokalnym plemionom górskim17. 
W czerwcu 49 r. dołączył do Gnejusza Pompejusza Wielkiego w Epirze, w obo-

15 Cic., Tusc., 2.16.138: Cur tantum interest inter novum et veterem exercitum quantum experti 
sumus? Aetas tironum plerumque melior, sed ferre laborem, contemnere vulnus consuetudo docet. 
Quin etiam videmus ex acie efferri saepe sancios, et quidem rudem illum et inexercitatum quamvis 
levi ictu ploratus turpissimos edere; at vero ille exercitatus et vetus ob eamque rem fortior medicum 
modo requirens […]. 

16 Plut., Cic., 3.2. 
17 T. R. S. Broughton, The Magistrates of the Roman Republic, Vol. II, New York 1952 (dalej: 

MRR II), s. 243, 251–252. W wyniku odniesionych zwycięstw Cyceron został nawet obwołany 
przez żołnierzy imperatorem (Cic., ad Att., 10.11.5), choć triumfu ostatecznie nie odbył (zob. R. Ka-
mienik, Zabiegi Cycerona o triumf i ich niepowodzenie, „Antiquitas” 1988, t. 14, s. 89–98). 

MICHAł NORbERT FASzCzA
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zie którego pozostawał do klęski poniesionej 9 sierpnia 48 r. pod Farsalos, choć 
żadne źródło nie wspomina o wzięciu przez niego czynnego udziału w bitwie18. 
Niemniej, Cyceron miał okazję bezpośrednio zetknąć się z warunkami, w jakich 
opatrywani byli ranni i jeśli wspominał o medykach przebywających w obozach 
wojskowych, to albo była to wiedza powszechna w jego czasach, albo też miał 
okazję widzieć ich na własne oczy. 

Jest to, niestety, jedyny tak jednoznaczny fragment, który mógłby potwier-
dzać istnienie służb medycznych w późnorepublikańskiej armii rzymskiej. Pozo-
stałe odnoszą się co najwyżej do samego faktu opatrywania rannych, bez określe-
nia, kto się tą czynnością zajmował. Jest to dość zrozumiałe, choćby w kontek-
ście faktu, że Rzymianie nie zwykli byli przedstawiać w sztukach plastycznych 
swoich rannych i zabitych, czego najlepszymi przykładami mogą być: monument 
uświetniający zwycięstwo odniesione w 197 r. przez Lucjusza Emiliusza Paullusa 
oraz łuki triumfalne z Arausio i Saint-Rémy-de-Provence19. Analiza republikań-
skiej twórczości literackiej wskazuje, że była to powszechna tendencja, albowiem 
przykłady nieokraszonych patosem bohaterstwa klęsk są bardzo nieliczne, co nie 
znaczy, że całkowicie nie występują20. Siłą rzeczy więc opatrywanie rannych nie 
należało do ulubionych tematów rzymskich dziejopisarzy, chyba że dotyczyło 
dbałości wodza o podwładnych21.

Obserwacje Arpinaty zdaje się pośrednio potwierdzać fragment żywota Mar-
ka Antoniusza, sporządzony przez Plutarcha z Cheronei i odnoszący się do nie-
udanej wyprawy partyjskiej z 36 r.:

Zginęło tam nie mniej niż 3000 ludzi, do obozu odniesiono 5000 rannych. Między nimi był 
też [Flawiusz – przyp. aut.] Gallus, przeszyty z przodu czterema strzałami z łuku. Ale tych ran nie 
przetrzymał. Innych odwiedził i obejrzał Antoniusz, dodając im otuchy, wśród łez i współczucia. Ci 
z pogodą chwytali go za rękę, mówili, żeby, odszedłszy, myślał o swoim zdrowiu, żeby nie doznał 
niczego złego; nazywali go imperatorem, twierdzili, że ich ocalenie zawisło od jego zdrowia (tłum. 
M. Brożek)22. 

18 MRR II, s. 264, 278. 
19 Na temat kształtowania się rzymskiego sposobu przedstawiania scen batalistycznych: 

T. Hölscher, Sztuka rzymska: język obrazowy jako system semantyczny, tłum. L. Olszewski, Poznań 
2011, s. 52–73. 

20 W takich sytuacjach zrzucano zazwyczaj odpowiedzialność na jednostki, tak aby nie przed-
stawiać ogółu żołnierzy rzymskich w negatywnym świetle. Klasycznym przykładem może być bi-
twa stoczona pod Kannami w 216 r. (Polyb., 3.106–116; Liv., 22.38–50; Sil. Ital., 8–10; Plut., Fab., 
14–16; Flor., 1.22.15–18; App., Hann., 17–25; Cass. Dio, frg. 57.23–25), a także wymordowanie 
przez Gallów w 54 r. 15 kohort znajdujących się pod dowództwem Kwintusa Tyturiusza Sabinusa 
oraz Lucjusza Aurunkulejsza Kotty (Caes., Bell. Gall., 5.24–37). Pozwalało to utrzymać wrażenie 
nieprzemijającej rzymskiej virtus, niekiedy tylko niwelowanej przez krótkowzroczność wodzów. 

21 Zob. przyp. 2. 
22 Plut., Ant., 43.1: ἀπέθανον δὲ τρισχιλίων οὐκ ἐλάττους, ἐκομίσθησαν δὲ ἐπὶ σκηνὰς τραυματίαι 

πεντακισχίλιοι: καὶ Γάλλος ἦν ἐν τούτοις, τέτταρσιν ἐναντίοις διαπεπαρμένος τοξεύμασιν. ἀλλ᾽ οὗτος 
μὲν ἐκ τῶν τραυμάτων οὐκ ἀνήνεγκε, τοὺς δ᾽ ἄλλους περιϊὼν ὁ Ἀντώνιος ἐπεσκόπει καὶ παρεθάρρυνε 
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Choć przytoczony passus nie jest jednoznaczny, to dowodzi istnienia bliżej 
nieokreślonej opieki medycznej w ówczesnej armii rzymskiej, nie dostarczając 
jednak żadnych szczegółów na ten temat. W 47 r. Tytus Labienus nakazał odwieźć 
rannych żołnierzy do Hadrumentum23, co na pierwszy rzut oka potwierdzałoby ob-
serwacje autorstwa V. Nutton, jednakże amerykańska badaczka najwyraźniej nie 
wzięła pod uwagę okoliczności, że odsyłanie wymagających pomocy medycznej 
milites do pobliskich miast/osad wynikało po prostu z możliwości zapewnienia im 
tam lepszej opieki. W żadnym wypadu nie musiało to wynikać z „regulaminowe-
go” zwyczaju takiego postępowania, tym bardziej że nie każdy wódz rzymski, jak 
np. wspomniany Antoniusz w 36 r., posiadał taką możliwość. 

Nieobecność wzmianek poświęconych służbom medycznym w pismach Ce-
zara i jego oficerów sama w sobie nie stanowi żadnego dowodu, choćby z tego 
względu, że specyfika funkcjonowania armii znajdującej się pod rozkazami naj-
słynniejszego rzymskiego wodza nie zawsze była reprezentatywna dla całości 
republikańskich sił zbrojnych24. Argument V. Nutton, iż dla czasów sprzed wpro-
wadzenia armii zawodowej brakuje jakichkolwiek inskrypcji potwierdzających 
obecność medyków w armiach także jest chybiony25, ponieważ pula zachowa-
nych inskrypcji wojskowych z I w. sama w sobie jest nadzwyczaj skromna, a co 
więcej: brak odgórnie narzuconych norm, regulujących powoływanie służb po-
mocniczych, wykluczał jakąkolwiek unifikację w zakresie nazewnictwa (inną niż 
„cywilny” medicus) oraz powierzanych zwyczajowo obowiązków. 

W pełni tłumaczy to, dlaczego współcześnie nie udało się odnaleźć żadne-
go z republikańskich valetudinaria: wobec braku profesjonalnych sił zbrojnych 
żołnierze byli zwalniani do domów po odsłużeniu przeciętnie około sześciu lat26. 

δεδακρυμένος καὶ περιπαθῶν. οἱ δὲ φαιδροὶ τὴς δεξιᾶς αὐτοῦ λαμβανόμενοι παρεκάλουν ἀπιόντα 
θεραπεύειν αὑτὸν καὶ μὴ κακοπαθεῖν, αὐτοκράτορα καλοῦντες, καὶ σώζεσθαι λέγοντες ἂν ἐκεῖνος 
ὑγιαίνῃ.

23 Bell. Afr., 21.2–3. 
24 Powyższa konstatacja dotyczy zarówno podstawowych kwestii, takich jak dłuży okres fak-

tycznego pozostawania pod bronią (Caes., Bell. Gall., 1.7.2, 1.10.3, 1.40.15; Hirt., Bell. Gall., 8.8.2; 
Plut., Pomp., 48.3; Cass. Dio, 38.8.5; Oros., 6.7.1; J. Harmand, L’armée et…, s. 33; P. A. Brunt, 
op. cit., s. 467; L. Keppie, op. cit., s. 207–209), jak i wykształcenia się swoistego espirit du corps 
(J. Vogt, Caesar und seine Soldaten, „Neue Jahrbücher für Antike und deutsche Bildung” 1940,  
Bd. 3, s. 124; W. Schmitthenner, Politik und Armee in der späten Römischen Republik, „Historische 
Zeitschrift” 1960, Bd. 190, H. 1, s. 13; H. Aigner, Die Soldaten als Machtfaktor in der ausgehenden 
römischen Republik, Innsbruck 1974, s. 41; N. Rouland, Armées «personnelles» et relations clien-
télaires au dernier siècle de la république, „Labeo” 1979, Vol. 25, No. 1, s. 22; L. de Blois, The 
Roman Army and Politics in the First Century B.C., Amsterdam 1987, s. 18–19).

25 V. Nutton, op. cit., s. 267. 
26 Liv., 40.36.10; App., Iber., 78; F. W. Walbank, A Historical Commentary on Polybius, Vol. I, 

Oxford 1957, s. 698; R. E. Smith, op. cit., s. 6–7; P. A. Brunt, op. cit., s. 400–401; W. V. Harris, 
War and Imperialism in Republican Rome 327–70 B.C., Oxford 1979, s. 44–45; J. W. Rich, op. cit., 
s. 290; L. Keppie, op. cit., s. 33, 54, 62, 76; J. Patterson, Military organization and social change 
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Głównodowodzący zaś, do kompetencji którego należała ewentualna organiza-
cja służb medycznych, zazwyczaj zmieniali się jeszcze częściej. Siłą rzeczy więc 
jakiekolwiek lazarety miały charakter czasowy i prowizoryczny, co przełożyło 
się na brak pozostałości materialnych. Kluczem do rozwiązania problemu, który 
wzbudził tak zażarte dyskusje wśród naukowców, jest zatem znajomość ogólnych 
zasad formowania rzymskich sił zbrojnych w omawianym okresie. 

Wyeliminowanie archeologii stawia zatem badaczy przed problemem nie-
rozwiązywalności podjętego zagadnienia, z czego należy zdawać sobie sprawę. 
Niemożność uzyskania stuprocentowej pewności nie musi jednak wykluczać chę-
ci ustalenia stopnia prawdopodobieństwa. Ten zaś, przy uwzględnieniu specyfi-
ki późnorepublikańskich sił zbrojnych, w świetle przekazu Cycerona wydaje się 
wysoki. Dobrze koresponduje z nim zwyczaj opłacania przez wodzów oraz, być 
może, przedstawicieli wyższej kadry oficerskiej prywatnych medyków27. Są to 
znacznie silniejsze argumenty, niż np. przytaczany często, bardzo ogólny opis 
Polibiusza z Megalopolis: 

Publiusz [Korneliusz Scypion, ojciec Publiusza Korneliusza Scypiona Afrykańskiego – przyp. 
aut.] zaś przeszedłszy Pad [w 218 r. – przyp. aut.] rozbił obóz koło rzymskiej kolonii Placencja, 
gdzie pielęgnował siebie i innych rannych, a sądząc, że w bezpieczny punkt skierował wojska, 
spokojnie się zachowywał. Lecz Hannibal w dwa dni po swojej przeprawie zjawił się w pobliżu 
nieprzyjaciół, a w trzecim dniu na oczach przeciwnika ustawił wojsko w szyku bojowym (tłum. 
S. Hammer)28.

Problemem nie jest bowiem uzyskanie odpowiedzi na pytanie „czy”, lecz 
„kto”, ponieważ istnienia samego zwyczaju opatrywania rannych nie neguje ża-
den poważny badacz wojskowości rzymskiej. Tego typu cytaty, jakkolwiek cenne 
z punktu widzenia możliwości ogólnego zarysowania sytuacji, nie wnoszą zbyt 
wiele do bardziej szczegółowych rozważań, zwłaszcza zaś w odniesieniu do I w. 
Stanowią natomiast potwierdzenie ogólnej uwagi J. Scarborougha, iż kreacja po-
zytywnego wizerunku wodza odbywała się m.in. przez dbałość o rannych. 

W tym kontekście warto zwrócić szczególną uwagę na specyficzny sposób 
konstruowania opisów przez republikańskich autorów. W odniesieniu do I w. nie 

in the later Roman Republic, [w:] War and Society in the Roman World, red. J. Rich, G. Shipley, 
London–New York 1993, s. 98. 

27 Najbardziej znanym lekarzem tego rodzaju występującym w literaturze był niewolnik na-
leżący do Lucjusza Domicjusza Ahenobarbusa, który w 49 r. oszukał swojego pana, podając mu 
zamiast trucizny napój nasenny (Sen., De benef., 3.24.1; Plut., Caes., 34.6–8). Odmienną wersję 
wspomnianych wydarzeń przekazali jednak: Caes., Bell. civ., 1.20.1–5; Luc., Phar., 2.505–513; 
App., Bell. civ., 2.38.149; Cass. Dio, 41.11.2.

28 Polyb., 3.66.9–10: ὁ δὲ Πόπλιος περαιωθεὶς τὸν Πάδον καὶ στρατοπεδεύσας περὶ πόλιν 
Πλακεντίαν, ἥτις ἦν ἀποικία Ῥωμαίων, ἅμα μὲν αὑτὸν ἐθεράπευε καὶ τοὺς ἄλλους τραυματίας, ἅμα δὲ 
τὰς δυνάμεις εἰς ἀσφαλὲς ἀπηρεῖσθαι νομίζων ἦγε τὴν ἡσυχίαν. Ἀννίβας δὲ παραγενόμενος δευτεραῖος 
ἀπὸ τῆς διαβάσεως ἐγγὺς τῶν πολεμίων τῇ τρίτῃ παρέταξε τὴν δύναμιν ἐν συνόψει τοῖς ὑπεναντίοις. 
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zachował się ani jeden przykład udziału fabri w kampanii wojennej i gdyby nie 
informacje na temat działalności cezariańskich praefecti fabrum Mamurry oraz 
Witruwiusza, współcześnie nie wiedzielibyśmy nic na temat istnienia „wsparcia 
technicznego” w ówczesnej armii rzymskiej29. Koniecznie należy przy tym nad-
mienić, że znaczenie terminu fabri uległo z czasem zmianie i w I w. nie odnosiło 
się już do dwóch centurii „podziału serwiańskiego”30, lecz do wysoko wyspecja-
lizowanych fachowców, wśród których mogli znajdować się również lekarze31. 

Oddziały pomocnicze natomiast pojawiały się w narracjach głównie podczas 
formułowania zarzutów skierowanych pod adresem przeciwnika, który w walce 
ze współobywatelami korzystał ze zbrojnej pomocy ludów barbarzyńskich.  

W stoczonej w 48 r. bitwie pod Farsalos obie strony posługiwały się oddzia-
łami konnicy sprzymierzeńczej, jednakże Appian z Aleksandrii skupił się głów-
nie na wyliczaniu jednostek wchodzących w skład armii Pompejusza Wielkiego, 
pragnąc ukazać zarówno skalę jego potęgi, jak i niewielką wartość bojową „bar-
barzyńców” w porównaniu z rzymskimi weteranami32. Wynikało to najprawdopo-
dobniej z treści procezariańskich źródeł, na których oparł się grecki historyk. Spo-
śród nich najbardziej prawdopodobne są dzieła, które wyszły spod pióra Gajusza 
Azyniusza Polliona oraz samego dyktatora33.  

Podobnie rzecz miała się z opisem stoczonej 17 marca 45 r. bitwy pod Mun-
dą. Anonimowy autor Bellum Hispaniense nie tylko wymienił wyłącznie liczeb-
ność auxilia występujących po stronie pompejańskiej, ale również przypisał zwy-
cięstwo armii Cezara męstwu okazanemu przez Rzymian34. Lucjusz Kasjusz Dion 
Kokcejanus, pomimo to, że niewątpliwie również był przywiązany do idei virtus 
Romana, funkcjonował już w innej rzeczywistości, w której jednostki pomocni-

29 Catull., 29.1–25; Vit., 1 praef. 2; Plin., Nat. hist., 26.7; A. Bloch, Le praefectus fabrum, „Le 
Musée Belge” 1905, Vol. 9, s. 352–378. 

30 Dion. Hal., 4.14–15; Liv., 1.43.1–8. 
31 W. Rüstow, Heerwesen und Kriegführung Julius Cäsar, Nordhausen 1862, s. 31; A. Bloch, 

op. cit., s. 372; J. Harmand, L’armée et…, s. 163–209. Zaskakujące, że w treści monografii poświę-
conej logistyce w armii rzymskiej Jonathan P. Roth całkowicie pominął kwestię „służb pomocni-
czych”, eksponując za to rolę niewolników oraz cywilnych handlarzy (J. P. Roth, The Logistics 
of the Roman Army at War (264 B.C.–A.D. 235), Leiden–Boston–Köln 1999, s. 91–115). Trudno 
jednak na tej podstawie określić stosunek Autora do rozpatrywanego zagadnienia. 

32 App., Bell. civ., 2.70.291–71.295. Z analizy cezariańskich Commentarii wynika bowiem 
jednoznacznie, że Cezar już od 58 r. nie dysponował jednostkami rodzimej jazdy, werbując w tym 
celu Numidów, Gallów oraz Germanów (zob. P. Sidnell, Warhorse. Cavalry in Ancient Warfare, 
London 2006, s. 220–237, 242–252). 

33 Zob. E. Gabba, Appiano e la storia della guerre civili, Firenze 1975; I. Hahn, Appian und 
seine Quellen, [w:] Romanitas-Christianitas: Unterschungen zur Geschichte und Literatur der Rö-
mischen Keiserzeit, red. G. Wirth, Berlin 1982, s. 251–276; G. Bucher, The Origins, Program, and 
Composition of Appian’s Roman History, „Transactions and Proceeding of the American Philologi-
cal Association” 2000, Vol. 130, s. 411–458. 

34 Bell. Hisp., 30.1–31.9. 
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cze stanowiły integralną część armii cesarskiej35. Nie miał w związku z tym opo-
rów przed przyznaniem, że wynik batalii mundyjskiej został rozstrzygnięty dzięki 
niespodziewanemu atakowi jazdy mauretańskiej na obóz pompejańczyków36.

Oblężony na przełomie 48 i 47 r. w Aleksandrii Cezar mógł przejść do kontr-
ofensywy wyłącznie dlatego, że do Egiptu przybyła odsiecz prowadzona przez 
nieślubnego syna Mitrydatesa VI Eupatora, noszącego to samo imię37. Wśród nich 
znajdował się oddział przysłany przez arcykapłana Judei – Jana Hirkana II, któ-
ry, zdaniem Józefa Flawiusza, odegrał kluczową rolę podczas decydującej bitwy 
stoczonej w delcie Nilu38. Nawet gdyby zanegować przekaz żydowskiego histo-
ryka, tłumacząc go zamiarem wyeksponowania zasług rodaków, to i tak logiczne 
wydaje się, że posiadający raptem jeden niepełny legion Cezar musiał oprzeć się 
głównie na jednostkach posiłkowych39. Tymczasem na temat ich rzeczywistego 
udziału w bitwie Aulus Hircjusz nie wspomniał ani słowa40, co mogło sugerować 
mniej uważnym czytelnikom, że było to czysto rzymskie zwycięstwo41. 

Wszystko to skłania do konstatacji, że nieobecność służb medycznych w za-
chowanych przekazach źródłowych niekoniecznie musiała wynikać z braku ta-
kowych, lecz z rozpowszechnienia się w I w. specyficznego toposu literackie-
go. Zgodnie z nim armia rzymska nie mogła odnieść zwycięstwa dzięki służbom 
inżynieryjnym, kwatermistrzowskim czy oddziałom pomocniczym – to męstwo 
okazane na polu bitwy przez legionistów miało decydować o sukcesie. Z punktu 
widzenia autorów żyjących w I w. przekazanie czytelnikowi dokładnych wiado-
mości na temat warunków odbywania służby w legionach nie miało kluczowego 
znaczenia, szczególnie że utrzymanie w mocy powszechnego obowiązku służby 
wojskowej sprawiało, iż teoretycznie każdy mężczyzna mógł je znać z własne-
go doświadczenia. Sytuacja zmieniła się dopiero w okresie cesarskim, kiedy za-
częto budować dychotomię „żołnierz – cywil”, a wszystko, co wiązało się z ży-

35 Zob. G. L. Cheesman, The Auxilia of the Roman Imperial Army, Oxford 1914; D. B. Sad-
dington, The Development of the Roman Auxiliary Forces from Caesar to Vespasian (49 B.C.–A.D. 
79), Harare 1982. Na temat rozwoju sił pomocniczych w republice rzymskiej: T. Yoshimura, Die 
Auxiliartruppen und die Provinzialklienten in der römischen Republik, „Historia” 1961, Vol. 10, 
s. 473–495.

36 Cass. Dio, 43.38.2–3. 
37 Bell. Alex., 25.1–2, 26.1–3; Flav. Ios., Bell. Iud., 1.187.3–4; Iud. Antiq., 14.127–132; Cass. 

Dio, 42.41.13. 
38 Flav. Ios., Bell. Iud., 1.187.3, 1.187.5; Iud. Antiq., 14.127.8.1, 14.133.8.2. 
39 Caes., Bell. civ., 3.106.1. 
40 Kwestię autorstwa Bellum Alexandrinum zdaje się przesądzać list Hircjusza adresowany do 

Lucjusza Korneliusza Balbusa (Hirt., Bell. Gall., 8 praef. 8–9). Zob. także: O. Seel, Hirtius Unter-
suchungen über die pseudocesarianischen Bella und dien Balbusbrief, Leipzig 1935. 

41 Bell. Alex., 27–31. Podobnie bitwę tę przedstawili: Plut., Caes., 49.9; App., Bell. civ., 
2.90.378; Cass. Dio, 42.43.1–4. 

„SłUżby MEdyCzNE” W PóźNOREPUblIkAńSkIEj ARMII RzyMSkIEj (I W. PRzEd CHR.) 



18

ciem tych pierwszych, stanowiło z punktu widzenia zwykłych obywateli swoistą  
egzotykę42. 

Nie powinno w związku z tym dziwić, że informacje na temat obecności 
lekarzy w republikańskiej armii rzymskiej są tak nieliczne, a zarazem niejedno-
znaczne. Wymusza to na badaczach poświęcenie uwagi dziełom o innym cha-
rakterze, szczególnie zaś traktatom filozoficznym, w których wielokrotnie poja-
wiają się odwołania do wojskowości43. Dzięki temu jeszcze większego znaczenia 
nabiera przytoczony powyżej fragment rozważań Cycerona zawarty w Tuscu-
lanae disputationes. Być może jakieś odwołania do służb medycznych znajdo-
wały się także w późnorepublikańskiej poezji bądź sztukach teatralnych, lecz 
wobec ich niedostatecznego stanu zachowania trudno snuć na ten temat dalsze  
spekulacje.

Reasumując, dotychczasowy dyskurs poświęcony medici w armii rzymskiej 
odbywał się bez uwzględnienia trzech kluczowych kwestii:

1.  Utrzymywanie powszechnego obowiązku służby wojskowej sprawiało, 
że armie rzymskie funkcjonujące u schyłku republiki mogły się od siebie różnić 
w sprawach, których rozwiązanie należało do kompetencji wodzów. Należała do 
nich niewątpliwie ewentualna organizacja opieki medycznej, co sprawia, że opra-
cowanie uniwersalnego modelu dla I w. – jak starano się to uczynić dotychczas 
– nie jest możliwe. W związku z tym kryterium pozostałości materialnych valetu-
dinaria jest kryterium błędnym. 

2. W ówczesnej literaturze regularnie pomijano udział fabri w kampaniach 
wojennych, pomimo to że istnieją dowody na ich wykorzystywanie. Pomijając 
zdroworozsądkowy argument konieczności korzystania z pomocy płatnerzy czy 
weterynarzy, są nimi nazwiska praefecti fabrum, spośród których najsłynniejsi 
służyli w armii Cezara. Sugeruje to, że tendencja do pomijania „służb pomocni-
czych” mogła objąć również medyków.

3. W narracjach poświęconych toczonym walkom eksponowano wówczas 
wyłącznie męstwo legionistów, przemilczając zasługi auxilia oraz „służb pomoc-
niczych”, w przypadku tych drugich mające szczególne znaczenie np. podczas 
oblężeń.  

O ile zatem nie jest możliwe sformułowanie niebudzącego wątpliwości wnio-
sku dotyczącego obecności lekarzy w późnorepublikańskich siłach zbrojnych, 
o tyle przy uwzględnieniu powyższych uwarunkowań wiarygodność przekazu 
Cycerona wzrasta w sposób istotny. Powoduje to, że krytyka wcześniejszych usta-
leń autorstwa V. Nutton jawi się jako bezzasadna, choć z pewnością nie można 

42 Zob. R. MacMullen, Soldier and Civilian in the Later Roman Empire, Cambridge 1963; The 
Roman Army as a Community, red. A. K. Goldsworthy, I. Haynes, Portsmouth 1999; B. Campbell, 
War and Society in Imperial Rome 31 BC–AD 284, Oxford 2002.

43 W okresie cesarskim celował w tym przede wszystkim Lucjusz Anneus Seneka Młodszy 
(Sen., De ira, 1.16.5, 1.18.4, 2.9.3, 2.10.4; De tranq., 17.7–8; De clem., 1.16.3). 

MICHAł NORbERT FASzCzA
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jednocześnie zaakceptować w całości sugestywnej wizji J. Scarborougha. Podsta-
wowym błędem popełnianym przez dotychczasowych badaczy było analizowanie 
republikańskich legionów na podobieństwo XVIII–XIX-wiecznych armii, szuka-
jąc ogólnego systemu, najlepiej opartego na regulaminach. Tymczasem tego typu 
ahistoryczne myślenie może przyczynić się co najwyżej do zaciemnienia i tak już 
niejasnego obrazu. Jego właściwe ujęcie jest więc uzależnione od uwzględnie-
nia specyfiki badanego okresu, zarówno w zakresie organizacji sił zbrojnych, jak 
i stosowanych powszechnie toposów literackich. 

‘MEdICAl SERvICE’ IN THE lATE REPUblICAN ROMAN ARMy (1ST CENTURy b.C.)

Current researches on ‘medical service’ in the Roman army have usually concentrating on the 
imperial period. It is mainly a result of the lack of republican sources but also incorrect research 
assumptions. The only reference to the topic is contained in Tusculanae disputationes by Marcus 
Tullius Cicero. The author of the article tries to present how literary topoi and terms of service in the 
late republican Roman army have had an impact on our understanding of legions organization in the 
1st century B.C. According to the author the most credible type of sources were not historiographical 
texts but philosophical treaties or poetry. The reason is that late republican historians wanted to 
present Roman victories only as a result of Roman courage and virtue. 

„SłUżby MEdyCzNE” W PóźNOREPUblIkAńSkIEj ARMII RzyMSkIEj (I W. PRzEd CHR.) 





RES HISTORICA 37, 2014

dariusz Chemperek
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w lublinie)

Historiografia i literatura dawna o tryumfie 
Stanisława Żółkiewskiego i hołdzie Szujskich w roku 1611

Niniejszy artykuł, dotyczący odbytego w Warszawie 29 października 1611 r. 
wjazdu tryumfalnego hetmana polnego Stanisława Żółkiewskiego oraz złożonego 
na sejmie hołdu tak zwanych „carów Szujskich” – w rzeczywistości byłego cara 
Wasyla IV Szujskiego, jego braci: Dymitra, wodza wojsk moskiewskich i naj-
młodszego Iwana, jest rozwinięciem i uzupełnieniem wcześniejszego studium1. 
Oglądowi zostaną poddane w nim nie tylko kroniki i diariusze, lecz także lite-
ratura piękna epok dawnych (do oświecenia i preromantyzmu), a więc z okresu 
nieco ponad dwustu lat. Warto jednak na wstępie zrekapitulować wcześniejsze 
ustalenia o przebiegu uroczystości i jej semiotyce, gdyż na znajomości faktów 
oraz ich interpretacji kolejne pokolenia pisarzy nadbudowywały swoją wizję try-
umfu Żółkiewskiego i hołdu Szujskich, który odbył się na Zamku Królewskim 
w Warszawie.

Wbrew oczekiwaniom nie zachowało się wiele relacji z epoki, dokumentują-
cych ten ważny moment z dziejów Rzeczypospolitej.  Niepowetowaną stratą jest 
zaginięcie mowy tryumfatora, wygłoszonej na sejmie wobec króla i Szujskich, 
nie dysponował nią już Julian Ursyn Niemcewicz, autor pierwszych opracowań 
tego zagadnienia2, nie dotarł do niej August Bielowski – wydawca Pism Stani-
sława Żółkiewskiego3. Dlaczego oracja hetmana nie dotarła do naszych czasów, 

1 D. Chemperek, Tryumf warszawski Stanisława Żółkiewskiego i hołd Szujskich w historiogra-
fii siedemnastowiecznej, [w:] Hołd carów Szujskich, red. J. A. Chrościcki, M. Nagielski, Warszawa 
2012, s. 93–107.

2 Oddawanie tryumfalne Wasilia Szujskiego cara moskiewskiego i z bracią Jego Królewskiej 
Mości na sejmie w warszawie przez hetmana koronnego P[ana] Stanisława Żółkiewskiego, który 
wojska moskiewskie pod Kluzinem poraziwszy, stolicę moskiewską spaliwszy, cara tego pojmał, 
„Pamiętnik Lwowski” 1818, marzec, s. 161–170 [tę anonimową relację podał do druku J. U. Niem-
cewicz]; J. U. Niemcewicz, Dzieje panowania Zygmunta III, Warszawa 1819, t. III, s. 565–570 
(„Noty do tomu III”).

3 Pisma Stanisława Żółkiewskiego, kanclerza koronnego i hetmana, wyd. A. Bielowski, Lwów 
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skoro dysponujemy obszernym zbiorem innych jego mów i listów dotyczących 
spraw często mniejszej wagi? Kultura literacka Rzeczypospolitej miała wszak 
charakter retoryczny i wszelkie oracje dostojników publicznych, nawet niewyda-
ne drukiem, krążyły w obiegu rękopiśmiennym.  Czy spotkał ją podobny los, jak 
niemal wszystkie artefakty związane z hołdem Szujskich i ich niewolą, mianowi-
cie systematyczne niszczenie, zacieranie śladów przez dyplomację rosyjską już 
po śmierci króla Zygmunta III?4

Przyznać trzeba zarazem, że wydarzenia z 29 października 1611 r. nie zostały 
utrwalone przez wybitnych polityków i zarazem memuarystów tamtych lat: Jerzy 
Ossoliński był wówczas szesnastolatkiem i studiował na uniwersytecie w Gra-
zu, Jakub Sobieski odbywał podróż edukacyjną po Francji i Hiszpanii5, a sam 
Żółkiewski w Początku i progresie wojny moskiewskiej urywa narrację na wyda-
rzeniach z czerwca 1611 r. (zdobycie Smoleńska), choć swój pamiętnik pisał już 
po hołdzie Szujskich. Wzmiankę o ceremoniach warszawskich przekazał w Epi-
tome rerum gestarum in Regno Poloniae regantibus Sigismundo III et Vladislao  
Albrycht Stanisław Radziwiłł, który w 1611 r. przebywał prawdopodobnie we 
Włoszech6, jedno lakoniczne zdanie znajdujemy w diariuszu Zygmunta Opac-
kiego, wówczas dworzanina królewny Anny Wazówny7. Nieco informacji podał 
także polihistor Szymon Starowolski, choć odbywał wówczas peregrynację po 
Europie jako członek orszaku książąt Ostrogskich8.  Z kolei w pamiętnikach dwu 
żołnierzy – uczestników dymitriad, nie ma mowy o hołdzie Szujskich: Mikołaj 
Ścibor Marchocki i przybyły do Warszawy Józef Budziło, który przemawiał na 
sejmie 29 października (!), napisali jedynie o niezaspokojeniu przez króla i parla-
ment potrzeb finansowych wojska stacjonującego w Moskwie9.

1861. Znamienne, że zachowała się tylko mowa podkanclerzego Feliksa Kryskiego, będąca odpo-
wiedzią na orację hetmana; ibid., s. 559–561. 

4 Zob. m.in. Z. Librowicz, Car w polskiej niewoli. Szkic historyczny, tłum. G. Wiśniewski, 
posłowie J. Maciszewski, Warszawa 1994, s. 43–71; P. J. Jamski, Legenda Kaplicy Carów Moskiew-
skich w Warszawie, [w:] Hołd…, s. 143–160. 

5 J. Ossoliński, Pamiętniki, oprac. J. Kolasa i J. Maciszewski, red. W. Czapliński, Wrocław 
2004, s. 20–21; J. Sobieski, Peregrynacja po Europie. Droga do Baden, oprac. J. Długosz, Wrocław 
2005, s. 66–172.

6 M. Chachaj, Zagraniczna edukacja Radziwiłłów od początku do połowy XVII wieku, Lublin 
1995, s. 68.

7 Z. Opacki, Z Piaseczna w świat. Diariusz Zygmunta Opackiego z lat 1606–1651, wstęp 
i oprac. Z. Pietrzyk, Kraków 2001, s. 49.

8 Zob. I. Lewandowski, Wstęp, [w:] Sz. Starowolski, Wybór z pism, przekład łacińskich tek-
stów, wybór i oprac. idem, Wrocław 1991, s. XXIII–XXIV.

9 M. Ścibor Marchocki, Historya wojny moskiewskiej, Poznań 1841, s. 142; J. Budziło, Woj-
na moskiewska wzniecona i prowadzona z okazji fałszywych Dymitrów od 1603 do 1612 r., oprac. 
J. Byliński, J. Długosz, Wrocław 1995, s. 128–133.

dARIUSz CHEMPEREk
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„AkT SłAWNy, WIElkI I NIgdy W POlSCE NIE WIdzIANy”. 
ObRAz TRyUMFU WARSzAWSkIEgO I HOłdU SzUjSkICH W ŚWIETlE 

HISTORIOgRAFII z EPOkI
 
Polskojęzyczna kronika Andrzeja Lubienieckiego zatytułowana Polonoeu-

tychia powinna być dobrym źródłem do poznania wydarzeń z 29 października 
1611 r. Kronikarz śledził wypadki historyczne z bliskiego dystansu (doprowadził 
narrację do 1616 r.), co więcej, tryumf warszawski dobrze wpisywał się w kon-
cepcję historiozoficzną Lubienieckiego, wedle której okres wielkości Rzeczypo-
spolitej trwał do 1611 r. (znamienne, że dziejopis pomniejszał wagę rokoszu Ze-
brzydowskiego i bitwy pod Guzowem)10, dopiero od  następnego roku zaczęło się, 
jego zdaniem, „szwankowanie szczęścia” państwa polsko-litewskiego. A jednak 
szlachecki kronikarz nie opisał tryumfu warszawskiego, choć parokrotnie wyraża 
w swym dziele dumę z faktu, że „wielki kniaź moskiewski więźniem króla jego 
miłości został”11. Być może brak obszernego opisu wynikał ze słabego oddźwięku 
ceremonii wśród szlachty czy stąd, że jej splendor rychło zagłuszyły konfederacje 
żołnierskie, które w latach następnych mocno się dały ziemianom we znaki.

Z kolei Kronika Sarmacyjej europskiej Aleksandra Gwagnina, przełożona 
z łaciny przez Marcina Paszkowskiego12, doprowadzona do 1611 r., wtedy też 
wydana, kończy się na opisie zdobycia Smoleńska. Kwestia moskiewska pozo-
staje otwarta i dotychczasowe zwycięstwa mają ówczesnych statystów napawać 
optymizmem:

A zatym co wiedzieć, co Pan Bóg narodowi polskiemu gotuje, jedno go trzeba do końca prosić, 
a samym się do tego mieć, a kto wie, jeśli to już z łaski Jego świętej nie są początki?13

Wiele błędów i niezręczności w opisie wydarzeń warszawskich popełnił Szy-
mon Starowolski, zasłużony historyk, zwłaszcza jako autor Monumenta Sarmata-
rum, przede wszystkim zaś popularyzator dziejów i kultury Rzeczypospolitej na 
zachodzie Europy, głosiciel chwały dawnych i współczesnych Sarmatów. Oka-
zji do ukazania wagi, świetności tryumfu hetmana polnego Żółkiewskiego miał 
co najmniej trzy: w kompendium Sarmatiae bellatores, w katalogu znakomitych 
mówców Sarmacji (w obu utworach są biogramy hetmana) czy w chorografii 
Polski (opis Gostynina, gdzie więzieni byli Szujscy, i opis tak zwanej Kaplicy 
Moskiewskiej w Warszawie, gdzie w 1618 r. zostali pochowani Wasyl IV Szuj-

10 Zob.: J. Tazbir, Wstęp, [w:] A. Lubieniecki, Poloneutychia, oprac. A. Linde, M. Maciejew-
ska, J. Tazbir, Z. Zawadzki, Warszawa 1982, s. XI–XV.

11 A. Lubieniecki, op. cit., s. 84. Zob. ibid., s. 93.
12 O sporze na temat autorstwa zob.: M. Kuran, Marcin Paszkowski – poeta okolicznościowy 

i moralista z pierwszej połowy XVII wieku, Łódź 2012, s. 125–133. 
13 A. Gwagnin, Kronika W[ielkiego] K[sięstwa] Moskiewskiego i państw do niego należących, 

[w:] idem, Kronika Sarmacyjej europskiej, tłum. M. Paszkowski, Kraków 1611, s. 81. 
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ski i jego brat Dymitr z żoną)14. Ale informacje podane przez Starowolskiego są 
lapidarne, niekiedy wręcz frazesowe, co gorsza – dziejopisowi mylą się imiona 
i ranga braci Szujskich, podaje błędną informację o długim okresie ich uwięzienia 
w Gostyninie.

Przykłady Starowolskiego i Lubienieckiego ilustrują tendencję, którą dałoby 
się zawrzeć w sformułowaniu: za dużo historii. Obu autorom zabrakło dystan-
su historycznego, mnogość ważnych faktów (dla nich – politycznych), choćby 
w dziesięcioleciu 1601–1611 (m.in. kampanie inflanckie i zwycięstwa Jana Za-
moyskiego, Jana Karola Chodkiewicza, rokosz Zebrzydowskiego, interwencje 
Rzeczypospolitej w Moskwie, sprawy szwedzkie, najazdy tatarskie), spowodowa-
ła zawężenie perspektywy, niemożność wyakcentowania wydarzeń znaczących 
od tych mniej ważnych. To samo zjawisko obserwujemy też w historii literatury, 
na przykład najwybitniejszy poeta z kręgu Jana Zamoyskiego nie opiewał Żół-
kiewskiego – największego z „zamojszczyków” – jako zwycięzcy spod Kłuszyna, 
wodza, który opanował Moskwę i pojmał Szujskich, czy tego, który własnym 
ciałem zagrodził Turkom drogę do Rzeczypospolitej. Otóż Szymon Szymonowic 
uwiecznił go łacińskim utworem o zwycięstwie hetmana nad Tatarami w potyczce 
nad rzeką Udyczą15…

Najobszerniejszą i najwierniejszą, bo pisaną przez naocznego świadka, re-
lacją o ceremoniach z 29 października jest rękopiśmienny „Diariusz gdański”, 
autorstwa anonimowego posła z Gdańska przybyłego na sejm. Obszerne fragmen-
ty z dziennika dotyczące przebiegu uroczystości opublikował z tego dziennika 
Julian Ursyn Niemcewicz w 1818 r. w „Pamiętniku Lwowskim”, a rok później 
w wypisach źródłowych do Dziejów panowania Zygmunta III16. Anonimowy au-
tor zdawał sobie sprawę z wagi wydarzenia, którego był świadkiem, był to „akt 
sławny, wielki i nigdy w Polsce nie widziany”17. Ważnym uzupełnieniem tej rela-
cji jest, odnaleziony przez Janusza Bylińskiego i wykorzystywany w monografii 
sejmu 1611 r., diariusz posła z ziemi przemyskiej Jana Stano. Z kronikarzy opi-
sali tryumf Żółkiewskiego i hołd Szujskich Everhard Wassenberg w Gestorum  
glorissimi ac invicissimi Wladislai IV (1641), zaledwie akapit poświęcił tym wy-

14 Sz. Starowolski, Wojownicy sarmaccy, tłum., wstęp, przypisy J. Starnawski, Warszawa 
1979, s. 277, 279; idem, De claris oratoribus Sarmatiae. O znakomitych mówcach Sarmacji, wyd. 
i tłum. E. J. Głębicka, Warszawa 2002, s. 43; idem, Polska, albo opisanie położenia Królestwa Pol-
skiego, tłum. A. Piskadło, Kraków 1976, s. 67, 115.

15 Trophaeum Stanislai Zolkievii Scythis caesi, fugatis, Zamość 1606. Zob. W. Hahn, Stani-
sław Żółkiewski w poezji polskiej. (W trzechsetną rocznicę bohaterskiego zgonu pod Cecorą) 1620 
X 1920. Szkic literacki, Poznań 1920, s. 6–7; E. J. Głębicka, Szymon Szymonowic. Poeta Latinus, 
Warszawa 2001, s. 104–106.

16 Zob. przy. 2. „Diariusz gdański” był najważniejszym źródłem w monografii sejmu, zob. 
J. Byliński, Sejm z roku 1611, Wrocław 1970.

17 Oddawanie tryumfalne…, s. 166.
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darzeniom Paweł Piasecki w Kronice (1645), szerzej zaś opisał je Stanisław Ko-
bierzycki w Historii Władysława, królewicza polskiego i szwedzkiego (1655)18.

Jakie wnioski wynikają z rekonstrukcji pochodu Żółkiewskiego i analizy se-
miotyki tej ceremonii? Scenariusz korowodu tylko z pozoru nawiązywał do an-
tycznego ovatio – tryumfu wodza19, właściwie odbiegał od reguł urządzania tej 
uroczystości. Na ceremonii 29 października 1611 r. wyeksponowano nie zwy-
cięzcę, a zwyciężonych, znamienne, że wszystkie obszerniejsze źródła mówią 
o przepychu strojów i karocy Szujskich, żadne – o wyglądzie tryumfatora, jego 
pojeździe (zapewne i ubiór, i kolasa hetmana były skromne). Zwycięzca postę-
pował przed pokonanymi, co sprzeczne jest z zasadami odbywania tryumfu wła-
ściwego i ovatio, podobnie jak ubranie jeńców w ceremonialne, piękne stroje. 
Nie prezentowano łupów, brak informacji o oprawie muzycznej pochodu. Bez 
wątpienia hetman – miłośnik literatury antycznej i za młodu uczestnik najwspa-
nialszego tryumfu all’antica, jaki odbył się w Rzeczypospolitej20 – zdawał sobie 
sprawę z tych dysonansów. Król, bo to on był organizatorem widowiska, spra-
wił – po ostentacyjnym przemilczeniu przez propagandę zwycięstwa pod Kłu-
szynem, a wyeksponowaniu zdobycia przez siebie Smoleńska21 – Żółkiewskiemu 
tryumf, lecz tylko taki, by ukazać hetmanowi jego podrzędność wobec własnej  
polityki.

W tym świetle widać sens hołdu Szujskich na Zamku Królewskim w Warsza-
wie. Przywołajmy najobszerniejszą relację:

Powstał zatem pan Żółkiewski hetman koronny [sic!] i uczyniwszy przemowę piękną rozma-
itego szczęścia na świecie, podziwowawszy się szczęściu wielkiemu J[ego] K[rólewskiej] Mości, 
pochwaliwszy serce, męstwo i animusz pański Króla J[ego]m[oś]ci w tak wielkim, dziwnem, na 
tę i owę stronę nachylonym szczęściu niewtesknienie [wytrwałość] ani ulęknienie, ukazując afekt 
prac i trudów wielkich J[ego] K[rólewskiej] Mości wzięciem Smoleńska i miasta stołecznego Mo-
skwy, wskazował na osoby te przed Królem J[ego]m[oś]cią stojące, cara wielkiego moskiewskiego, 
owych carów wielkich moskiewskich przed laty Koronie, królom polskim, panom sąsiednim, aż 
i samemu cesarzowi tureckiemu mocą, siłą potężną, z nikim nieporównaną, prawie wszystkiemu 
światu strasznych i groźnych następnika. 

Ukazował brata jego Dymitra, nad 180 000 ludu wojennego hetmana wielkiego, ukazował 
męstwo, siłę, serce i moc ich wszystką; wyliczał państwa, carstwa, księstwa, prowincyje, ludu i pod-

18 Zob. D. Chemperek, Tryumf warszawski…, s. 99–107.
19 Zob. K. Balbuza, Triumfator. Triumf i ideologia zwycięstwa w starożytnym Rzymie epo-

ki cesarstwa, Poznań 2005, s. 36–39. S. Sarnicki w łacińskim dziełku Triumphus (Kraków 1581) 
i w księdze X Ksiąg hetmańskich zatytułowanej O triumfiech i o tych rzeczoch, które po zwycięstwie 
bywają stworzył model obchodzenia uroczystości w Rzeczypospolitej, rzecz opublikował J. Ko-
walczyk: Triumf i sława wojenna all’ antica w Polsce w XVI w., [w:]  Renesans. Sztuka i ideologia, 
Warszawa 1976, s. 335–339.

20 Zob. J. Kowalczyk, Mars i Parys. Uroczystości triumfalne i weselne w Krakowie w 1583 r., 
[w:] idem: W kręgu kultury Jana Zamoyskiego, Lublin 1980, s. 138–159.

21 Zob. m.in.: A. Oszczęda, Tryumfy smoleńskie. Propagandowe treści wierszy tryumfalnych 
z 1611 roku, [w:] Hołd..., s. 69–92.
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danych wielką wielkość, potęgę, miasta, zamki, bogactwa niezliczone pod swym rządem i rozkazy-
waniem mające, teraz szczęściem, męstwem, dzielnością i błogosławieństwem od Pana Boga, Jego 
K[rólewskiej] Mości ze wszystkiego wyzute, obnażone i ogołocone i za więźnie przywiedzione, 
postawione i pod łaskę i miłosierdzie do progu i nóg majestatu Jego Królewskiej Mości oddane, 
miłosierdzia i łaski proszące, i czołem o ziemię bijące. Tu, przy tych słowach, sam car nachyliwszy 
głowę do J[ego] K[rólewskiej] Mości, nisko dotknął się ziemi ręką prawą i pocałował ją sobie. 
Hetman zaś, brat carów, czołem swym do samej ziemi raz uderzył, a brat trzeci młodszy trzykroć 
czołem bił i płakał. Oddawał je zatem pan hetman Królowi Jegomości nie jako za więźnie, ale 
jako za wzór szczęścia odmiennego, przykłady niektóre przypomniawszy, które, by największego 
monarchy szczęśliwym być nie pokazują, aż po skończeniu wszystkich swoich rzeczy na świecie. 
Prosił potem i przyczyniał się za nimi o łaskę i miłosierdzie, o co też i sam car z bracią swoją toties 
quoties dotykając się ręką ziemi i czołem bijąc <z> wielkim poniżeniem milcząc prosili22.  

Żółkiewski nie wypadł z roli, którą narzucił mu Zygmunt III, choć skorzy-
stał z okazji, by podkreślić wagę swego zwycięstwa pod Kłuszynem (co najmniej 
sześciokrotnie zawyżył liczbę wojsk przeciwnika)23. Jego stałe operowanie topiką 
„szczęścia odmiennego”, a więc skądinąd modnym i aktualnym w baroku moty-
wem Fortuny, trzeba interpretować dwojako. Z jednej strony, hetman zademon-
strował swą skromność, co było zgodne z regułami antycznymi i współczesnymi, 
sformułowanymi przez Stanisława Sarnickiego (zob. przyp. 19). Z drugiej zaś, 
pośrednio, pouczył króla o nietrwałości władzy. Zygmunt III, jeszcze niedaw-
no zagrożony rokoszem własnych poddanych, mógł te aluzje odnieść do siebie24. 
Przypuszczenie to potwierdza fakt, że mimo obietnic wynagrodzenia zasług Żół-
kiewskiego, złożonych zaraz potem w imieniu króla przez podkanclerzego Felik-
sa Kryskiego, hetman polny musiał jeszcze siedem lat czekać na buławę wielką. 
Nie dziwi zatem, że rozgoryczony traktowaniem go w Warszawie jako figuran-
ta, niedoceniony zwycięzca spod Kłuszyna jeszcze tego samego dnia, a więc 
w dniu swego tryumfu, ostentacyjnie zrzekł się swego urzędu25. Dymisji nie  
przyjęto.

Homagialne gesty Szujskich: głęboki ukłon, bicie głowami o ziemię i charak-
terystyczny dla Słowian „pocałunek ziemi”26, byłego cara Wasyla IV Szujskiego, 
symbolizują cześć, pokorę jeńców, proszących króla o litość. Ostatni z wymienio-
nych gestów oznacza pokajanie i najwyższy szacunek, wyrażone jednak z zacho-
waniem godności błagalnika.

22 Oddawanie tryumfalne..., s. 164–166. Nawiasy kwadratowe i kątowy – D. Ch.
23 Zob. m.in. P. Gawron, Bitwa pod Kłuszynem 1610 roku, [w:] Hołd…, s. 37–38. 
24 Por. J. Besala, Stanisław Żółkiewski, Warszawa 1988, s. 269.
25 Zob. J. Byliński, Sejm z roku 1611, Wrocław 1970, s. 157.
26 Zob. J. Bartmiński, Pocałunek ziemi. Szkic etnolingwistyczny, [w:] Słowo i kultura, Moskwa 

1998, s. 34–43; A. Tołstoj, Pokajanije zjemle, [w:] idem, Očerki słavjanskogo jazyczestwa, Moskwa 
2003, s. 506–512.
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„RzECz-lI bEłA POdObNA kIEdy?” W lITERATURzE bAROkOWEj
 
Świadectwa z literatury pięknej są nieliczne, co w odniesieniu do twórczości 

powstałej w latach 1650–1795 można do pewnego stopnia wytłumaczyć (o tym 
w dalszej części pracy). Dla autorów z pierwszych dziesiątków XVII w. ważniej-
szym i bezpieczniejszym politycznie tematem była bohaterska śmierć Żółkiewskie-
go pod Cecorą27. Jak wiadomo, hetman był, w przeciwieństwie do Zygmunta III,  
zwolennikiem ugody z Moskwą i ich drogi polityczne rozeszły się po roku 1611. 
Żółkiewski nie urabiał opinii szlachty za pomocą literatów, sam w 1612 r. napisał 
pamiętnik Początek i progres wojny moskiewskiej, będący jego politycznym credo 
w sprawach wschodnich. 

W okresie oświecenia przełamano dominację tematyki martyrologicznej, po-
wstało wówczas kilka ciekawych tekstów poetyckich i eseistycznych. Charak-
terystyczne, że ich autorzy byli związani z kręgiem Puław i zapoczątkowanym 
przez księżnę Izabelę Czartoryską kultem bohaterów Rzeczypospolitej oraz hi-
storycznych pamiątek. Dominują utwory powstałe już po utracie niepodległości.

Pierwszym, co naturalne, tekstem poświęconym hołdowi Szujskich była 
Mowa do Jegomości Pana Żółkiewskiego, hetmana polnego koronnego, od Króla 
Jegomości na sejmie, kiedy Szujskich carów moskiewskich oddawał po wzięciu 
Smoleńska podkanclerzego Feliksa Kryskiego28.  Był on wybitnym i uznanym 
mówcą, współcześni i potomni bardzo chętnie kopiowali, parafrazowali (dosto-
sowując do nowych okoliczności) jego przemówienia29, zaś Szymon Starowolski 
w kompendium poświęconym oratorom podkreślał erudycję klasyczną i bardzo 
dobrą prezencję Kryskiego30 .

Mowa do Jegomości Pana Żółkiewskiego jest znakomitym przykładem reto-
ryzowanej prozy, autor harmonijnie połączył w niej walory estetyczne i pragma-
tyczne. We wstępie wyakcentował niebywałość chwili: przywołał z historii dawne 
przykłady, zwłaszcza zwycięstwo sprzed niespełna stu lat Konstantego Ostrog-
skiego w bitwie pod Orszą. Przykład ten służy tak zwanej dźwigni panegirycznej: 
„ale hospodara moskiewskiego tu stawić, gubernatora ziemie wszystkiej przypro-
wadzić, głowę i rząd państwa tego panu swemu i ojczyźnie oddawać, to dopiero 
dziwy, nowina, dopiero doskonały rozum hetmański, męstwo rycerza, szczęście 
Jego Królewskiej Mości […]” (s. 559). 

27 Zob. W. Hahn, op. cit.; J. Nowak-Dłużewski, Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. 
Zygmunt III, Warszawa 1971, s. 284–290.

28 Orację wydał A. Bielowski [w:] Pisma Stanisława Żółkiewskiego kanclerza koronnego 
i hetmana, Lwów 1861, s. 558–561. Modernizuję pisownię i interpunkcję, rozszerzam skróty, w na-
wiasie okrągłym podaję stronę z tej edycji. Przekład łacińskich wtrętów – A. Bielowski.

29 Zob. M. Barłowska, Swada i milczenie. Zbiory oratorskie XVII–XVIII wieku – prolegomena 
filologiczne, Katowice 2010, s. 73–77, 92–94, 252–257, 259–260, 267–271.

30 Sz. Starowolski, De claris oratoribus Sarmatiae..., s. 51.
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Dalej mówca konsekwentnie rozwija amplifikację, dbając o obrazowość 
przedstawienia, którą uzyskuje dzięki użyciu synekdochy („kopyto konia polskie-
go” jako metafora całego wojska). Dynamizm nadaje przemówieniu wyrazista 
rytmika wyliczeń:

Staczali bitwy przodkowie królów, panów naszych z tym narodem, ale abo u rubieża, abo 
niedaleko za dawne zaszedłszy, a zdradą odjęte granice, najdalej za pamięci naszej kopyto konia 
polskiego zaszło, gdy pod Starzycę szło. Dziś stolica w ręku i w szerz państwa nie jest ten kąt, 
gdzieby rycerstwo polskie i Wielkiego Księstwa Litewskiego żołnierz konia swego w obfitości mo-
skiewskiej nie ważył i gdzieby ręki swej dziedzicznego nieprzyjaciela we krwi nie dusił. Zgoła i 
gubernator, i państwo, i pan, i stolica, i hetman, i żołnierz, i wszystko oraz u króla polskiego w ręku 
(s. 559).

Zgodnie z ideą prowidencjalizmu, zwykłą w dawnym myśleniu o historii31, 
Kryski zwycięstwo przypisuje Bogu. Ponownie używa wyliczenia, którego rytm 
jest spotęgowany anaforą:

Bóg serce Jego Królewskiej Mości rządził i prowadził, Bóg dzielność Waszmości wiódł 
i sprawował, Bóg ręce Waszmości ad proelia [do bitwy], a palce rycerstwa dysponował ad bellum 
[do wojny], Bogu tedy pierwszą stąd chwałę […] Jego Królewskiej Mości oddawać raczy ofiarę 
(s. 559–560).

Następujący potem bezpośredni zwrot do Żółkiewskiego ma charakter po-
chwalny (mówca wykorzystał humanistyczny topos wiecznej sławy) i zawiera 
ogólnikową obietnicę nagrody. Jest ona wszakże dana w obecności sejmu i senatu, 
nazwanych peryfrastycznie „rzeczypospolitej koroną”:

Waszmości zaś dzielność, praca, staranie, męstwo jest tak Jego Królewskiej Mości przyjemne, 
że przy tak wielkiej rzeczypospolitej koronie wdzięcznie przyjmować raczy i z całą wdzięcznością 
królewską za odważnie podjęte dziękuje trudy, sama sława imię Waszmości in longam [do późnej] 
rozniesie posteritatem [potomności], bo toś sprawił, co et proeter vires et omnem [nad siły i nad 
wszelkie] było expectationem [oczekiwanie], ale i osobę Waszmości Jego Królewska Mość dalsze-
mi nie zaniecha, czegoś iście godzien, ozdobić honorami […] (s. 560).

Zwrócenie uwagi na Szujskich ma przypomnieć zebranym o miłosierdziu 
Zygmunta III, jeńcy bowiem „nie w rękę okrutnika, ale pobożnego i chrześci-
jańskiego pana się dostali” (s. 360). Natomiast obecność wśród jeńców (ale nie 
na Zamku Królewskim) Michaiła Szeina, dowódcy załogi smoleńskiej, uzmysła-
wia, według mówcy, bezinteresowność króla, który w wojnie z Moskwą (przy-
pomnijmy – przedsięwziętą bez zgody sejmu) „nic swego nie szukał”. Zdobycie 
warownego Smoleńska ma być świadectwem męstwa i cierpliwości monarchy, 

31 Zob. m.in. K. Maliszewski, Komunikacja społeczna w kulturze staropolskiej, Toruń 2001, 
s. 148–152.
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pragnienia wywiązania się z danych szlachcie obietnic odzyskania tej twierdzy 
(zobowiązania z pacta conventa).

Zakończenie mowy ściśle wiąże się z celem sejmu – uchwaleniem podatków 
na wojnę i opłaceniem już służących żołnierzy. Kryski mówi o tym jednak w spo-
sób ozdobny, nie wprost, używając łacińskiego przysłowia „Zatrzymać tylko po-
trzeba, bo non minor virtus quoerere quam parta tueri [nie mniejsza cnota mężnie 
nabywać, niż utrzymać nabyte]” i pięknej metafory: dotychczasowe osiągnięcia 
Zygmunta III i Żółkiewskiego to postawiony już okazały budynek, do sejmu na-
leży tylko, by „dachem nakryć tak wysoką fabrykę […]. Bo post hoc Occasio 
calva [potem nie nawinie się stosowna chwila]” (s. 361). Na skuteczne działanie 
i decyzje sejmu kończące, zdaniem Kryskiego, wojnę moskiewską czekają „sze-
rokie państwa i wszystko chrześcijaństwo” (s. 361). Zauważmy, że mówca zręcz-
nie przetworzył użyty wcześniej przez hetmana motyw Fortuny, nadał mu jednak 
nowe, stosowne do swych celów znaczenie: obradom sejmu ma patronować inne 
wcielenie Fortuny – bogini Occasio – patronka sposobnej chwili.           

Do warszawskiej ceremonii odwołał się już wkrótce Abraham Rożniatow-
ski w Pobudce na poparcie wojny moskiewskiej (1612). Autor, znany z historii 
literatury jako twórca pierwszego polskiego poematu pasyjnego (Pamiątka krwa-
wej ofiary Pana Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, 1610), służył u wojewody 
sandomierskiego Jerzego Mniszcha jako dowódca chorągwi i uczestniczył w po-
selstwie do Moskwy w 1606 r. na wesele Maryny Mniszchówny z carem Dymi-
trem. Podczas „krwawych godów” (26/27 maja), kiedy około 500 osób z pocztu 
Maryny i jej ojca zostało zgładzonych, uniknął śmierci, lecz przez ponad dwa lata 
przebywał w niewoli moskiewskiej. Po powrocie do ojczyzny na początku 1609 r. 
związał się z innym możnowładcą – Mikołajem Zebrzydowskim i osiadł w budo-
wanym przez niego sławnym klasztorze Bernardynów.

Przywołany tu w zarysie kontekst biograficzny naświetla ogólny sens Po-
budki. Rożniatowski wzywa rycerstwo polskie do dalszej walki, która miałaby 
zakończyć zmagania Rzeczypospolitej z Moskwą. Zdaniem autora w wojnie Bóg 
stoi po stronie tych, którzy pragną zemsty na wiarołomcach. Jednym z argumen-
tów jest epizod hołdu Szujskich:   

Bo zgoła i sam sprawiedliwooki  
Pan, krzywdę naszę na mściwe wyroki
Podawszy, swoją wyciągnął prawicę
Równając z ziemią hardodumną krzczycę.
Sam pryncypała, przedniejszego Szwajcę
I buntownika, i jawnego zdrajcę,
Wielogłownika, wziąwszy za wierzch głowy,
Przywiódł i wkował w sarmackie okowy;
Sam jego radę, bezecne książęta,
Królowi swemu podał w stalne pęta,
Aby wbił na nich jarzmo swą buławą,
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Z wieczną i z swoją, i z koronną sławą.
Zaiste z wieczną, bo snadź niesłychana,
Aby król polski tych monarchij pana
Wziął kiedy w prasy i w swoje kajdany,
A dziś dał mu go Król i Pan nad pany.
   (w. 193–208)32

Świadectwem emocjonalności wypowiedzi są liczne pejoratywne określenia Wa-
syla IV Szujskiego – sprawcy zamachu na Dymitra i rzezi weselników, jedno 
z nich – „wielogłownik” – sugeruje jego podobieństwo do hydry. Potoczne słow-
nictwo („krzczyca” – kark, „zwajca” – ten, który czyni zwadę) miesza się z epite-
tami złożonymi, w stylu greckim, uważanymi za kunsztowne, bo upowszechnił je 
Jan Kochanowski w Psałterzu Dawidowym. Te środki stylistyczne, nieharmonij-
nie z sobą połączone, mimowolnie oddają sprzeczne uczucia wierszopisa: złość, 
pragnienie odwetu na „jawnym zdrajcy” i jednocześnie dumę z poniżenia jego 
i popleczników.

Te same wątki myślowe, ale ujęte już bez dysonansów stylistycznych, powra-
cają w wierszowanym prognostyku Rożniatowskiego Apollo słowiański na imię 
i sławę Najaśniejszego Książęcia Władysława, polskiego i szwedskiego królewi-
ca, z Delfu do Sarmacyjej z losami na ekspedycyją moskiewską… przewabiony 
(1617), pisanym z okazji wyprawy królewicza po tron moskiewski. Przywołanie 
pamięci o nieodległym hołdzie Szujskich ma tu oryginalniejszą formę niż w Po-
budce, autor bowiem znaczną część poematu konstruuje jako ekfrazę – poetycki 
opis dzieła sztuki, nawiązując do XVI-wiecznych wzorców literackich33.  W Apol-
linie artefaktem sztuki staje się płaszcz króla Zygmunta III, na którym mityczna 
Arachne wyhaftowała dzieje jego panowania, by królewicz Władysław, oglądając 
szatę, mógł naśladować czyny ojca. Na płaszczu tym wyobraża między innymi 
hołd cara Wasyla IV Szujskiego, któregoś z jego braci i (wbrew faktom) księ-
cia Wasyla Golicyna, ironicznie, z racji nieudanych zabiegów dyplomatycznych, 
określonego jako „sztukmistrz”:           

A  najpierwej Szujskiego hospodara na łykach,
Z nim bohatyra brata, wielkiej dumy książę,
Więc sztukmistrza w okowach Galiczyna wiąże.
Rzecz piszę niewidaną i słuch niesłychany,
Aby kiedy król polski miał kować w kajdany
Hospodary moskiewskie! Oto Zygmunt kuje –
Niech to roznosi sława, niech poganin czuje!
   (w. 402–408)34

32 A. Rożniatowski, Pobudka na poparcie wojny moskiewskiej, [w:] idem, Utwory okoliczno-
ściowe, wyd. R. Krzywy, Warszawa 2012, s. 69–70.  

33 Zob. J. Nowak-Dłużewski, Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce..., s. 226; R. Krzy-
wy, Wstęp, [w:] A. Rożniatowski, Utwory okolicznościowe, s. 29–30.  

34 A. Rożniatowski, Apollo słowiański, [w:] ibid., s. 118.  
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W obu utworach Rożniatowski nie powiązał hołdu Szujskich z osobą Żół-
kiewskiego, nie wspomniał też o jego tryumfalnym wjeździe do Warszawy (choć 
w Pobudce, w innym miejscu, nazwie go Herkulesem, w. 497–500). Zapewne 
wiedział, że zaraz po sejmie w 1611 r. hetman wycofał się z realizacji polityki 
wschodniej Zygmunta III, na „ekspedycyją moskiewską” wojska wiódł hetman 
wielki litewski Jan Karol Chodkiewicz.   

Ważne miejsce zajmuje Żółkiewski w poemacie Pamiątka rycerstwa sar-
mackiego i senatorów Obojga Narodów przy żałosnej śmierci Jana Karola Chod-
kiewicza napisanym w roku 1628, a więc już po cecorskiej klęsce. Utwór, który 
napisał Wojciech […]ski (personalia zamazane w rękopisie), prawdopodobnie 
Wojciech Rakowski35, zawiera obszerne partie przejęte z poematu Piotra Napo-
lskiego Krwawy Mars narodu sarmackiego (1628). W obszernym  wierszowanym 
poczcie rycerzy, którzy zginęli przed bitwą chocimską z 1621 r., przejętym z Na-
polskiego i inkrustowanym drobnymi wstawkami Rakowskiego (?), znajdujemy 
laudację hetmana: 

A wtym kanclerz koronny Żółkiewski rzeczony,
Szczęściem, męstwem, dzielnością nad insze wsławiony,
 Który nieraz ten naród bisurmański gromił,
 Ich wojska niezliczone potężnie przełomił –
 Pomnią to ukraińskie pola krwią skropione
 I kłuszyńskie, gdzie legły pułki niezwalczone,
 Ten posiadł i stolicę Carstwa Moskiewskiego,
 I potężne wojska zbił monarchy wielkiego,
 Szujskich wziął i z hetmany, i oddał królowi
 Na nieśmiertelną sławę swemu narodowi –
 Aleć to wiedz, Fortuna z przyrodzenia miewa,
 Że się z męstwa rycerzów rada więc naśmiewa.
    (w. 821–832)36

Charakterystyczne, że do narodów pogańskich („bisurmańskich”) zaliczeni 
zostali i Tatarzy (w. 825, gdzie aluzja zapewne do zwycięskiej potyczki nad rzeką 
Udyczą w grudniu 1605 r.), i Moskwa. „Nieśmiertelną sławę swemu narodowi” 
dał Żółkiewski pojmaniem w niewolę braci Szujskich i innych dostojników mo-
skiewskich („hetmany”). Wątek dumy kontrastuje z przypomnieniem o przewrot-
ności Fortuny, nawiązanie do niej otwiera dalszy wywód o klęsce pod Cecorą.

35 Zob. D. Chemperek, Kultura literacka początków XVII wieku w świetle poetyckich poloni-
ków szwedzkich wydanych w XXI wieku, [w:] Polonika w Archiwum Narodowym Szwecji. Kolekcja 
Skokloster i inne zbiory. Polonica in the Swedish National Archives. The Skokloster Collection and 
Other Materials, red. A. Nowicka-Jeżowa, E. Teodorowicz-Hellman, Stockholm 2007, s. 59–61. 

36 Pamiątka rycerstwa sarmackiego i senatorów Obojga narodów przy żałosnej śmierci Jana 
Karola Chodkiewicza, wyd. D. Chemperek, Warszawa 2006, s. 49.
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Najciekawszy literacko obraz hołdu Szujskich przedstawił Samuel Twardow-
ski w obszernym poemacie Władysław IV, król polski i szwedzki (1649). W Punk-
cie I, będącym wstępem do nakreślenia losów tytułowego bohatera, znajdujemy 
opis:     

Sam tymczasem w Warszawie wielmożnie sejmuje, 
gdzie ze swymi zwycięzca brańcy się monstruje
w oczu wszystkiej Korony. Oni, jako w mroku
nie mogąc przyść do siebie i dotrzeć się wzroku,
twarzy w ziemię wlepili, ludzkim dziwowiskiem
i macochy Fortuny stawszy się igrzyskiem.
Rzecz-li beła podobna kiedy być widzianéj
scenie u nas takowej, że który tyrany
przeszedł wszytkie daleko ostatniej Północy,
stał jako otarczony i nie o swej mocy
przed naszym majestatem? Tuż zaraz i inni,
jako Sehin, Filoret i dwa Galicyni,
przyklękną na kolana, a wielki stąd sławą
Żółkiewski przed wszytkimi paruje ich klawą,
słodkości Nestorowej przewyborną ową
do sekwestrów koronnych oddając przemową.
Skąd jako się do woli bez oka ta pani
lichem ich nacieszyła, różno rozesłani
po grodach mazowieckich, lecz gwoli nowemu
wyzwoleni za czasem elektowi swemu,
oprócz nieopowiedne jednego z nich zeszcie
warszawskie ozdobiło na wieki przedmieście.
   (Punkt I, w. 1577–1598)37

Twardowski nadał scenie charakter bardzo uroczysty, ornatus epicki uwidacznia 
się w zastosowaniu szyku przestawnego w zdaniach i w bogatym sztafażu mi-
tologicznym38. Carowie Szujscy są igrzyskiem ,,macochy Fortuny”, określonej 
też peryfrastycznie jako ,,bez oka […] pani”, kunszt przemowy Żółkiewskiego 
porównywany jest do sprawności retorycznej Homerowego Nestora. Jako jedyny 
z poetów baroku i (uprzedzając dalsze wywody) oświecenia pokusił się Twar-
dowski, by oddać psychikę jeńców. Ich wstyd i poniżenie porównał do ciemno-
ści, ukazał pełne konfuzji zachowanie. Kontrastowo zestawił je z wcześniejszą 
władzą ,,tyrana […] ostatniej Północy” w retorycznym pytaniu, czy widok cara 
– jeńca ,,przed naszym majestatem” (w. 1583–1587) był kiedykolwiek wcześniej  
znany.

37 S. Twardowski, Władysław IV, król polski i szwedzki, wyd. R. Krzywy, Warszawa 2012, 
s. 64.

38 Zob. m.in. S. Nowak-Stalmann, Epika historyczna Samuela ze Skrzypny Twardowskiego, 
tłum. M. Przybylik, oprac. R. Krzywy, Izabelin 2004, s. 141–155. 
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Faktografia opisu została amplifikowana. „Sarmacki Maro” wprowadził do 
Zamku Królewskiego nie tylko byłego cara, lecz także, wbrew faktom, obrońcę 
Smoleńska Michaiła Szeina („Sehin”), patriarchę moskiewskiego Filareta („Filo-
ret”) oraz dwu braci Golicynów, z których naprawdę tylko jeden, Wasyl, dostał 
się do niewoli. Twardowski nie wymienił więc dwu Szujskich, Dymitra i Iwana, 
dodał zaś dwu innych dostojników moskiewskich. Jeńcy zostali potem „rozesła-
ni” do Gostynina na Mazowszu – tam więzieni byli Szujscy oraz żona Dymitra, 
Katarzyna, oraz do Malborka (oczywiście nie jest to „gród mazowiecki”), gdzie 
przebywał Filaret, a więc Fiodor Romanow oraz Szein. „Zszedł” zaś nie jeden 
z nich, lecz troje: były car (w lutym 1612 r.) Dymitr Szujski i jego żona (wrzesień 
i listopad tego roku). Najmłodszy z Szujskich, Iwan, bynajmniej nie został „wy-
zwolony” przez „elekta”, czyli króla Władysława IV. Po śmierci braci Zygmunt III  
przydzielił go na służbę królewiczowi Władysławowi, a po pokoju w Dywili-
nie (1618), w ramach wymiany jeńców, wraz z Filaretem i Szeinem wrócił do 
Moskwy (Golicyn zmarł w drodze powrotnej w Grodnie)39. Ogólna wzmianka 
z wersów 1597–1598 dotyczy tak zwanej Kaplicy Moskiewskiej, gdzie w roku 
1618 uroczyście przeniesiono z Gostynina zwłoki cara, jego brata i Katarzyny 
Szujskiej40.

Wydany w 1649 r. poemat Twardowskiego o Władysławie IV rychło zyskał 
sławę. Bynajmniej nie dzięki wartościom literackim – jego twórca nie zawdzięczał 
porównań z Wergiliuszem właśnie temu dziełu – a spektakularnym wydarzeniom 
z pogranicza życia literackiego i polityki. W roku 1650 przybyło do Warszawy po-
selstwo Gieorgija Puszkina, którego celem było powitanie niedawno wybranego 
władcy Jana Kazimierza oraz wymożenie na Rzeczypospolitej zadośćuczynienia 
za obrazę Moskwy w kilku niedawno wydanych książkach. Literatura miała więc 
posłużyć rozgrywkom dyplomatycznym: zdaniem posłów autorzy szkalowali 
państwo moskiewskie, stąd Puszkin domagał się od króla śmierci pisarzy i dru-
karzy, zwrotu Smoleńska oraz pół miliona czerwonych złotych41. Zarzuty doty-
czyły co najmniej trzech utworów: Jana Aleksandra Gorczyna Pamięci o cnotach, 
szczęściu, dzielności najjaśniejszego i niezwyciężonego monarchy Władysława IV  
(1648)42, panegiryku Everharda Wassenberga Gestorum glorissimi ac invicissimi 
Wladislai IV  (1641)43 oraz poematu Twardowskiego. Pretensje Puszkina wydały 

39 Zob. Z. Librowicz, op. cit., s. 38–42, 47–49.
40 Zob. op. cit., s. 43–46; J. Chrościcki, op. cit., s. 136–141. 
41 Zob. J. Tazbir, Literackie echa poselstwa Jurija Puszkina (1650) do Polski, [w:] idem, Po-

lacy na Kremlu i inne historyje, Warszawa 2005, s. 20–31.
42 W utworze tym czytamy na s. 4 o ojcu monarchy: „Cara moskiewskiego Bazyliusza Szuj-

skiego z bracią Janem i Demetriuszem karki ich pod nogi swoje i hardą uporność skłonić przymusił”. 
43 Był on ważnym wzorem inventio dla Władysława IV, zob.: M. Kuran, Kampania smoleń-

ska Władysława IV w twórczości Samuela ze Skrzypny Twardowskiego, „Napis”, seria VII, 2001, 
s. 174–176; R. Krzywy, Wprowadzenie do lektury, [w:] S. Twardowski, Władysław IV, król polski 
i szwedzki, wyd. R. Krzywy, Warszawa 2012, s. 19–20.
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się w Warszawie niesłychane, ale pod presją wypadków na Ukrainie, gdy szala 
dominacji w Europie wschodniej zaczęła się przechylać na korzyść Moskwy, Jan 
Kazimierz zgodził się na symboliczne ukaranie autorów. Gieorgij Puszkin z satys-
fakcją informował zwierzchników: 

        
[...] te księgi, które znajdują się w Warszawie, zgromadzić, a zebrane z nich […] karty, na 

których wydrukowano obelgi wobec antenatów wielkiego cara rosyjskiego […] i wobec całego pań-
stwa moskiewskiego, uprzednio wydarłszy, wszystkie spalić […]. I karty te […] na rynku spalone 
zostały, czasem z całymi księgami. A palił owe księgi kat […], wielu zaś z Polaków i Litwinów przy 
sposobności mówiło, że „już lepiej by król z państwem moskiewskim pokój zawarł lubo miast ustą-
pił, niźli na tak wielką hańbę Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego dozwolił: opisanie 
sławnych czynów królów Zygmunta i Władysława na rynku spalono!44

Co więcej, Puszkin zanotował, które karty poematu spalił kat45, wśród nich 
była i 26. z cytowanym wyżej opisem hołdu Szujskich, a poselstwo uzyskało od 
Jana Kazimierza marmurową tablicę z kaplicy Moskiewskiej, upamiętniającą po-
chówek byłego cara.

Publiczne palenie książek w Europie XVI i XVII w. nie było niczym nadzwy-
czajnym, jednak w Rzeczypospolitej bezprecedensowe było żądanie śmierci ich 
autorów46. Oczywiście akcja Puszkina przyniosła utworom Gorczyna i Twardow-
skiego ogromne zainteresowanie czytelników, „pozostała część nakładu oficjalnie 
potępianych dzieł została rozsprzedana niemalże błyskawicznie, i to nieraz po 
trzykrotnie wyższej cenie”47. Jeszcze kilkanaście lat później austriacki dyplomata 
baron Augustyn von Meyerberg, podróżujący w 1666 r. do Moskwy, pisał o wy-
darzeniach na Rynku w Warszawie:

Pamięć o ich [tzn. książek – D. Ch.] zawartości wcale nie spłonęła, przeciwnie, zajaśniała jesz-
cze bardziej, rozpromieniona takim płomieniem. Dlatego, że wzbudzono w ludziach ciekawość, by 
dowiedzieć się, cóż to było takiego, co nie tylko Moskale ukryć się starali, ale nadto spalić pragnęli 
tych, którzy owo coś rozgłosili48.

Pamięć o losie Władysława IV zachował nie tylko Twardowski w później-
szym utworze Wojna domowa, lecz także jego młodsi o pokolenie koledzy po pió-
rze, jak Wespazjan Kochowski w Rocznikach czy Wacław Potocki, który w Woj-
nie chocimskiej (niewydanej za życia drukiem) pisał:

44 Cyt. za: S. I. Nikołajew, Poezja i dyplomacja (z literackiej działalności Urzędu poselskiego 
w latach 70. XVII wieku), [w:] idem, Od Kochanowskiego do Mickiewicza. Szkice z historii polsko- 
-rosyjskich związków literackich XVII–XIX wieku, tłum. J. Głażewski, Warszawa 2007, s. 103.  

45 Zob. S. I. Nikołajew, op. cit., s. 104. 
46 Zob. P. Buchwald-Pelcowa, Książki na stosach w dawnej Warszawie (XVI–XVIII w.), [w:] 

eadem, Historia literatury i historia książki. Studia nad książką i literaturą od średniowiecza po 
wiek XVIII, Kraków 2005, s. 657–658.

47 J. Tazbir, op. cit., s. 23.
48 Cyt. za: S. I. Nikołajew, op. cit., s. 104.
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Nie trwoż mnie, cny Twardowski, nie pokazuj z żalem
Prace swojej przed grubym spalonej Moskalem.
I na to żeś zarobił Władysławie Czwarty?!
Proszę, niech Mars, nie Wulkan, bierze moje karty!
   (Część pierwsza, w. 283–286)49

      
„Ród CARóW NIESzCzęSNy, lECz MężNy” W lITERATURzE OŚWIECENIA

Literatura oświecenia stopniowo przełamywała stereotyp ukazywania Stani-
sława Żółkiewskiego przez pryzmat klęski pod Cecorą i heroicznej śmierci het-
mana, zaczęto ukazywać moment jego tryumfu50. Prawie zawsze przypomnienie 
o hołdzie Szujskich było pretekstowe, stanowiło część większej całości, a cel 
utworu wyczerpywał się w doraźnej publicystyce, w „krzepieniu serc” przykła-
dami dawnej wielkości. Z jednym tylko, ale znaczącym wyjątkiem, twórczość ta 
nie przetrwała próby czasu, zaś ich autorzy zasługują raczej na miano literatów 
niż poetów.

Utworem będącym jeszcze na granicy baroku i oświecenia jest dramat Żół-
kiewski (1758) Wacława Rzewuskiego. Autor – wówczas hetman polny koronny, 
teatroman, właściciel prywatnej sceny w Podhorcach – wyzyskał w nim klasycy-
styczne konwencje tragedii Pierre’a Racine’a51, by stworzyć dramat, w którym, 
jak pisał w dedykacji, „nie widziany dotąd Polak stawa” (w. 10)52. Istotnie, no-
wością tragedii Rzewuskiego było uczynienie bohaterem Polaka (wcześniej były 
nimi postaci mitologiczne lub biblijne), tradycyjne było zaś odwołanie do hero-
icznej śmierci Żółkiewskiego.

Fabułę dramatu wiązano z postulatami politycznymi Rzewuskiego: śmierć 
wodza pod Cecorą jest wynikiem knowań dworskiej koterii i nieliczenia się kró-
la ze zdaniem starego hetmana, który dowodzi zaledwie garstką wojska; w ów-
czesnej sytuacji politycznej Żółkiewski był głosem za wzmocnieniem władzy 
hetmańskiej, zwiększeniem wojska Rzeczypospolitej53. Wydarzenia późniejsze, 
z 1767 r., gdy podczas konfederacji radomskiej Rzewuski ostro zaoponował wo-
bec ingerencji rosyjskiego posła Nikołaja Repnina w sprawy wewnętrzne państwa 
polsko-litewskiego, w wyniku czego został zesłany do Kaługi, ukazują tragedię 
w nieco innym świetle. Oprócz krytyki dworu dostrzec w niej można apologię 

49 W. Potocki, Wojna chocimska, oprac. A. Brückner, Wrocław 2003, s. 13.
50 Panu Profesorowi Arturowi Timofiejewowi serdecznie dziękuję za pomoc w kwerendzie 

materiałowej dotyczącej literatury oświecenia i preromantyzmu.
51 J. Majerowa, Wstęp, [w:] W. Rzewuski, Tragedie i komedie, oprac. J. Majerowa, Warszawa 

1962, s. 15, 20.
52 W. Rzewuski, Żółkiewski. Tragedyja, [w:] ibid., s. 41. Pozostałe cytaty za tym wydaniem, 

w nawiasie okrągłym podaję numery wersów i stron.
53 Zob. J. Majerowa, op. cit., s. 18–19.
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Rzeczypospolitej, która dzięki wcześniejszym zwycięstwom Żółkiewskiego 
poskromiła Moskwę. Mówi o tym fikcyjna postać, pułkownik Złotopolski, do  
hetmana: 

W Wołoszech na południu, w Moskwie na północy
Polak słynie zwycięstwem twej władzy i mocy.
Car wzięty na stolicy laur uwił twej głowie.
   (w. 125–127, s. 49–50)

Ten natomiast potwierdza, że na wysokie urzędy (dwa lata przed Cecorą został 
hetmanem wielkim i kanclerzem wielkim koronnym) zasłużył sobie nie intrygami 
na dworze, a sukcesami militarnymi:

Jeślim zaś wart buławy, jeślim wart pieczęci,
Świadczą stolica, państwo i car wzięci.
   (w. 159–160, s. 51)

Nowy literacki obraz Żółkiewskiego – tryumfatora, pogromcy Szujskich, 
zaczął się kształtować nieco później, pod wpływem środowiska kulturalnego Fa-
milii. Jej przywódca, Adam Kazimierz Czartoryski, poróżniony z królem Stani-
sławem Augustem Poniatowskim, stworzył w Puławach drugą stolicę kulturalną 
Polski, w której propagowano sentymentalizm i preromantyzm. Twórcy senty-
mentalni świadomie rehabilitowali sarmatyzm i tradycję rycerską. W sposób 
żartobliwy wartości dawnej Rzeczypospolitej propagował najbardziej „puław-
ski” ze wszystkich poetów z kręgu Czartoryskich – Franciszek Dionizy Kniaź-
nin w słynnej odzie Do wąsów (1783), stanowiącej pochwałę sarmackiej oby-
czajowości i dawnych zwycięstw; w galerii sławnych przodków poeta umieścił  
Żółkiewskiego:

I ty, Żółkiewski, hetmanie stary,
Coś sławą wieki potomne przeżył,
Kiedyś związane oddawał cary,
Wąs ci się siwy w górę najeżył54. 

Poetycki żart Kniaźnina miał głębszy sens polityczny, wyrażał antyrosyjskie 
nastroje. Już niebawem, w okresie Sejmu Wielkiego, „działacze stronnictwa pa-
triotycznego widzieli w Żółkiewskim bardziej pogromcę carów niż wodza, któ-
ry potykał się z nawałą turecką. I to nie tylko dlatego, iż »Moskwę« zwyciężył, 
pod Cecorą zaś poniósł tragiczną, szlachetną, godną kultu i pamięci, ale – mimo 

54 F. D. Kniaźnin, Do wąsów, [w:] idem, Wybór poezji, oprac. W. Borowy, Wrocław 1948, 
s. 111. Utwór został zamieszczony w zbiorze Wiersze, w cyklu Krotofile i miłostki (1783), i liczy 
dziewięć zwrotek. W drugiej redakcji, w zbiorze Liryki (1787) poeta skrócił tekst do siedmiu strof 
i usunął cytowaną wyżej. 
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wszystko – klęskę. W okresie nacisku politycznego Rosji przypomnienie Polaka, 
który rządził Kremlem, posiadało określoną wymowę”55.

Te nastroje dobitnie wyraża Duma o Żółkiewskim Juliana Ursyna Niemce-
wicza (1786), powstała niedługo przed Sejmem Czteroletnim, a wydana po raz 
pierwszy podczas jego trwania. Niemcewicz, blisko związany z Czartoryskimi, 
na sejmie zwolennik uniezależnienia Rzeczypospolitej od Rosji, aż siedem z dwu-
dziestu zwrotek utworu poświęcił hołdowi Szujskich. Pierwodruk Dumy o Żół-
kiewskim wraz z Dumą o Stefanie Potockim ukazał się w zbiorku Dumy polskie 
w 1789 r.56, jej ogromna popularność rozpoczęła się w roku 1816, wraz z pierwszą 
edycją Śpiewów historycznych. Ślady kultu Żółkiewskiego – tryumfatora, spoty-
kamy jednak już w życiu towarzyskim elit oświecenia stanisławowskiego: „Ulu-
biony był to śpiew księżny Izabeli Czartoryskiej”57 – napisano o Dumie o Żół-
kiewskim; w 1791 r. z okazji imienin hetman Michał Ogiński otrzymał na zorga-
nizowanej w Siedlcach fecie buławę i wiersz od aktora grającego zwycięzcę spod 
Kłuszyna58.

W latach końca Rzeczypospolitej echa wydarzeń z 1611 r. powróciły w pa-
tetycznej Odzie do Ojczyzny Adama Jerzego Czartoryskiego. Oda pindaryczna 
księcia w klasycznej formie strof, antystrof i epod kryje ogromny ładunek uczu-
ciowy: wstyd za „sromotę synów”, dumę z przeszłych bohaterów i nadzieję na 
zwycięstwo. Napisany, jak podaje wydawca, w latach 1790–179459 (choć bliższa, 
z racji aluzji historycznych, wydaje się data początku insurekcji kościuszkow-
skiej) wiersz odwołuje się do pamięci o hetmanach Rzeczypospolitej. Główna 
rola przypadła Janowi Karolowi Chodkiewiczowi, ale poeta zwraca się też do 
Ojczyzny, której synem („z ciebie”) jest Żółkiewski:

Z ciebie wódz stary, dzikiej Moskwy trwoga,
Z wozu świetnego na związane Cary
Z litością patrzył wspaniałą.
    (w. 47–49)60

55 W. Czapliński, Stanisław Żółkiewski, [w:] Życiorysy historyczne, literackie i legendarne, 
red. Z. Stefanowska, J. Tazbir, Warszawa 1984, s. 126.  

56 Zob. M. Witkowski, W kręgu „Śpiewów historycznych” Niemcewicza, Poznań 1979, s. 36–
37.

57 K. L. Szyrma, Mowa w rocznicę śmierci ś. p. Juliana Niemcewicza, Paryż 1842, s. 10. Cyt. 
za: A. Aleksandrowicz, Izabela Czartoryska. Polskość i europejskość, Lublin 1998, s. 311. 

58 Opisanie fety dla J. W. Hetmana W. Ks. Lit. w dzień św. Michała sprawionej w Siedlcach, 
[w:] Z. Żygulski (jun.), Dzieje zbiorów puławskich (Świątynia Sybilli i Dom Gotycki), „Rozprawy 
i Sprawozdania Muzeum narodowego w Krakowie”, t. VII, Kraków 1962, s. 239–241.

59 S. Kufel, Komentarz edytorski, [w:] A. J. Czartoryski, Poematy i wiersze, oprac. idem, Zie-
lona Góra 2003, s. 186.

60 A. J. Czartoryski, Oda do ojczyzny, [w:] ibid., s. 149.
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Klęska powstania kościuszkowskiego i katastrofa trzeciego rozbioru stały się 
dla księżnej Izabeli Czartoryskiej podnietą, by zbudować w Puławach Świątynię 
Sybilli – pierwsze w Polsce muzeum (gmach ukończono w 1801 r.). W liście do 
przyjaciela księżna wyjaśnia swój zamysł:

Od chwili, gdy nieszczęśliwa ojczyzna moja rozszarpana została i gdy przyszło rozstać się 
z nadzieją ujrzenia jej szczęśliwą, zapragnęłam przynajmniej otoczyć się wszystkimi jej pamiątka-
mi, które nieśmiertelność jej zapewnić mogą. Zbudowałam świątynię na skale z ciosanego kamie-
nia, gdzie nagromadziłam wszystkie pamiątki po Polsce, jakie tylko znaleźć mogłam61. 

Wśród patriotycznych pamiątek nie zabrakło marmurowego sarkofagu 
z czaszką Żółkiewskiego, jego zakrwawionego kontusza spod Cecory – były to 
(mniejsza o ich autentyczność) pamiątki klęski. Lecz oprócz nich uczczono, i to 
zdecydowanie wyraźniej, pamięć tryumfu hetmana. Jego symboliczna tarcza wi-
siała w Świątyni Sybilli na filarze obok pomnika księcia Józefa Poniatowskie-
go, wyeksponowano także hełm, miecz, zbroję i portret hetmana. Jedna ze ścian 
Domu Gotyckiego (wybudowanego w 1809 r.), mieszczącego zbiory europejskie, 
nosiła nazwę Żółkiewskiego – widniała tam, według opisu księżnej, ,,figurka 
mała wyobrażająca Żółkiewskiego w zbroi”62, inna ściana, zwana Gostynińską, 
upamiętniała niewolę Szujskich. Mury Domu Gotyckiego pełniły bowiem rolę 
,,kamiennych kart z pamiętnika z historii polskiej i obcej”63. Według relacji z epo-
ki ściana Gostynińska miała wmurowane ,,cegły i drewno wzięte z pokoju w Go-
styninie, w którym Szujscy poumierali”64.

Tak oto program ideowy muzeum puławskiego rekonstruuje Alina Aleksan-
drowicz: 

W planie przyszłościowym znaczyła kreacja narodu przezwyciężającego własne ułomności 
i realizującego święte posłannictwa. Ten krzepiący i uwznioślający przekaz Świątyni Sybilli do-
starczono ludziom żyjącym w warunkach niewoli, odartym z polskości, upokorzonych upadkiem 
państwa i poddaniem restrykcjom zaboru.

Poprzez świadome nawiązanie do heroicznych stron przeszłości dokonywało 
się programowego modelowania tradycji i kategorii pamięci narodowej. Posta-
wa wobec dziedzictwa historii nie mogła być w muzeum puławskim obojętna. 
Nasycona emocjonalizmem, swoiście wartościowana, służyła kształceniu nurtu 
historyzmu emocjonalnego i sybillińskiego65. 

61 Cyt. za: A. Aleksandrowicz, Różne drogi do wolności. Puławy Czartoryskich na przełomie 
XVIII i XIX wieku. Literatura i obyczaj, Puławy 2011, s. 125.

62 Cyt. za: eadem, Izabela…, s. 311.
63 Eadem, Różne drogi…, s. 333.
64 Ibidem.
65 Ibid., s. 130.
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Reminiscencje tych idei odnajdujemy w wierszach poetów czasów poroz-
biorowych. Ludwik Kropiński, blisko związany z Puławami, waleczny żołnierz 
insurekcji kościuszkowskiej, potem generał napoleoński, pisał melancholijnie Do 
Księżnej Izabeli z Flemingów Czartoryskiej przy złożeniu w Świątyni Sybilli cho-
rągwi Zygmunta Augusta:

I ty, z carów stolicy prowadzący carów
Gdzieżeście? Ach, niestety! Mech z wrzosem okryły
Z zwyciężonymi razem zwycięzców mogiły.
    (w. 66–68)66 

Julian Ursyn Niemcewicz w poemacie Puławy, powstałym w latach 1802–
1804, z oglądu pamiątek zgromadzonych w Świątyni Sybilli wyprowadza głębsze 
wnioski. Widok „ołtarza” z Gostynina prowadzi go do refleksji, w której współ-
istnieje nuta tryumfalizmu i gorycz z odmiany „losu mocarstw”:   

O ty, coś tłumne Moskalów orszaki 
Z garstką Polaków tylekroć ukracał,
Wydzierał berła, stolice wywracał
I wiódł w tryumfie hardych carów szczątki,
Dzielny Żółkiewski, tu są twe pamiątki:
Ołtarz, przed którym Szujscy pełni trwogi
Próżno błagali zagniewane bogi,
Nie wiedząc, później jak będą pomszczeni
I jak się srodze los mocarstw odmieni.
   (w. 200–208)67

Motyw hołdu Szujskich aktywizowany był także w poezji ściśle związanej 
z bieżącymi wydarzeniami politycznymi. Józef Morelowski w zbiorze Treny 
i Sen, powstałym pod wpływem klęski powstania 1794 r. i upadku Rzeczypo-
spolitej, zestawił uwięzienie Tadeusza Kościuszki w Petersburgu z niewolą Szuj-
skich: „Sam radość cieniom Szujskich jeniec sprawił” (Tren III. Na widok mapy 
Królestwa Polskiego, w. 24)68. W ostatnim z trenów, zawierającym konsolację 
(cykl Morelowskiego nawiązuje do Trenów Jana Kochanowskiego, literat zamie-
nił Orszulkę na ojczyznę), wprowadzona została przestroga dla Rosjan:

Groził Moskwie Ostrogski, Zamoyski z Żółkiewskim,
Ostatni nowe pęta niósł carom moskiewskim. 
   (Sen, w. 81–82)69

66 Cyt. za: Między rozpaczą a nadzieją. Antologia poezji porozbiorowej lat 1793–1806, wstęp 
P. Żbikowski, oprac. M. Nalepa, Kraków 2006, s. 189.

67 Cyt. za: Między rozpaczą a nadzieją..., s. 269.
68 Cyt. za: ibid., s. 240.
69 Ibid., s. 245.
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W nieco późniejszej Pieśni VII. Na widok drogi Witołda do rycerzów polskich 
służących w wojskach Napoleona po różnych krajach Europy, w Egipcie i w St. 
Domingo Morelowski, analizując los polskich legionistów, rzucanych przez Na-
poleona po świecie, przypomina kierunek, którymi powinni zmierzać żołnierze. 
Teatr wojny winien się przenieść na północny wschód. I w tej konfiguracji myślo-
wej motyw tryumfu Żółkiewskiego zachowuje żywotność:

Tą drogą idąc mężny Żółkiewski,
Mieczem zwojował cały kraj moskiewski;
Tą nazad wracał, a cary podbite
Szły za nim, niosąc oczy w ziemię wryte.
   (w. 17–20)70    

Niebawem, gdy Napoleon po utworzeniu Księstwa Warszawskiego uderzył 
na Rosję, rachuby polityczne Morelowskiego ziściły się. Stołeczny literat Kantor-
bery Tymowski opublikował w „Gazecie Warszawskiej” 11 lipca 1812 r. odę Do 
braci naszych w Moskwie służących. Kilka tygodni po wkroczeniu Wielkiej Armii 
na obszar Rosji autor agitował, aby Polacy z zaboru rosyjskiego, którzy służą 
w armii carskiej, przeszli na stronę Napoleona i wskrzeszonej właśnie Polski. Je-
den z argumentów, bardzo emocjonalny, został ukuty z materii historycznej:

Ci, których was jarzmo nęka,
Północy nadęte pany,
Gięli karki, gdy im ręka
Żółkiewskich kładła kajdany.
Bracia, tam służyć sromotą,
gdzie rozkazywać przystoi,
wierność przestaje być cnotą,
gdy przeciw ojczyźnie zbroi!
  (w. 45–52)71 

Nadzieje na własną państwowość odżyły po utworzeniu przez cara Aleksan-
dra I autonomicznego wobec Rosji Królestwa Polskiego. W drugim roku istnienia 
Królestwa doszło do wydania Śpiewów historycznych Juliana Ursyna Niemcewi-
cza, tworzonych jeszcze w okresie stanisławowskim i głównie w latach 1808–
181072. W pierwszej edycji, w roku 1816, znalazła się Duma o Żółkiewskim73, 
a w niej aż siedem strof poświęconych hołdowi Szujskich. Warto je zacytować, 

70 Ibid., s. 239. 
71 Cyt. za: K. Tymowski, Poezje zebrane, wyd. E. Wichrowska, Warszawa 2003, s. 67. 
72 Zob. M. Witkowski, W kręgu…, s. 25–26.
73 Błędna jest informacja Izabelli Rusinowej (Pana Juliana przypadki życia. Julian Ursyn 

Niemcewicz 1797–1841, Warszawa 1999, s. 241), że w cyklu wydanym w 1816 r. brak dumy o Żół-
kiewskim.
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choćby z tej racji, że Śpiewy przez ponad sto lat kształtowały świadomość histo-
ryczną Polaków:   

Cóż gdy hetmanem zostałeś z rycerza
I świetnym pułkom przywodzić zacząłeś?
Granice Polski ręka twa rozszerza:
Podbiłeś państwa, i już Moskwę wziąłeś.

A gdy się walą wieże niebotyczne
Dawnego grodu, oręż twój gotowy
Wojska Moskalów rozproszywszy liczne,
Wkłada na carów zwycięskie okowy.

Hetmanie pełen nieśmiertelnej sławy!
Dniu w sercach polskich nigdy nie zmazany!
Kiedyś z szczęśliwej wróciwszy wyprawy
Przed zgromadzone stawił jeńców stany.

Król Zygmunt siedział na tronie, a wkoło
W szkarłatnych szatach poważni ojcowie, 
Młody Władysław pozierał wesoło,
Wtem wszedł Żółkiewski, a za nim carowie.
Królu, narodzie wolny i potężny!
Wiodęć ród carów nieszczęsny lecz mężny,
Przyjm go nie jako chluby widowisko,
Lecz jak odmiennej Fortuny igrzysko.

Bodajby nieba, co nam dziś szczęściły
Wiodły zwycięstwa za orły polskimi,
Bodajby wnuki sposoby srogimi,
Za krzywdy przodków nigdy się nie mściły!

Ty Władysławie byś jej klęski słodził,
Moskwać przeze mnie śle poddaństwa śluby.
Rządź nią, lecz wspomnij, kędyś się urodził,
Niech ci kraj twój zawsze będzie luby!
    (w. 29–56)74 

Niemcewicz ogólnie nawiązuje do bitwy pod Kłuszynem (4 VII 1610), do wejścia 
wojsk Żółkiewskiego do Moskwy (22 września) i pojmania zdetronizowanego 
wcześniej przez bojarów cara Wasyla IV wraz z braćmi. Główny akcent pada na 
przemówienie hetmana w Sali Senatu Zamku Królewskiego podczas prezentacji 
Szujskich. Poeta wiernie oddaje jego sens w wersach 45–48, przypominając mo-
tyw „odmiennej fortuny”, ale treść ostatnich dwu zwrotek jest już tworem jego 

74 J. U. Niemcewicz, Śpiewy historyczne z muzyką i rycinami, Warszawa 1816, s. 299–302. 
Zmodernizowano pisownię i interpunkcję.
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inwencji. W fikcyjnej mowie Żółkiewski zaklina „wnuki” Szujskich, by nie mścili 
się w przyszłości za obecny upadek Moskwy. To ewidentny prezentyzm, znak 
czasów (zarówno stanisławowskich, jak i Królestwa Polskiego). Ostatnia z kwe-
stii poruszanych w fikcyjnej oracji hetmana to objęcie przez królewicza Włady-
sława tronu moskiewskiego. Wątek ten jest anachronizmem – Żółkiewski wystę-
pował na sejmie w roli tryumfatora, wodza, a nie ministra spraw zagranicznych, 
ponadto dostatecznie wiele razy starł się wcześniej z Zygmuntem III, by wiedzieć, 
że stanowisko króla jest inne – Władysław, choć nosi tytuł obranego cara, do Mo-
skwy nie pojedzie.

Chociaż Duma o Żółkiewskim jest przede wszystkim przewersowaną histo-
rią75 (z aktualnymi wstawkami), zwraca uwagę staranne wycieniowanie akcentów 
psychologicznych i politycznych. Niemcewicz, kreując obraz tryumfu Rzeczypo-
spolitej, nie poniża pokonanych, nawet nie podaje ich nazwisk, zwycięski „naród” 
jest „wolny i potężny”, ale „ród carów nieszczęsny, lecz mężny”. Pomija wcze-
śniejszą zdradę Wasyla Szujskiego, zbiorczy rzeczownik „ród carów” pozwala 
poecie zatuszować podstępność cara, a wyeksponować, cokolwiek przesadnie, 
męstwo Dymitra Szujskiego – wodza wojsk moskiewskich pod Kłuszynem. Na 
osłodę klęski Moskwy przybyć ma do tego kraju królewicz Władysław. Tak prze-
tworzona historia mogła znaleźć akceptację w oczach cara Aleksandra I, który 
przyjął ofiarowany przez autora egzemplarz76.

Zadziwiająca jest niezmienna – w czasach stanisławowskich i później, 
w XIX w. – aktualność, modalność treści Dumy o Żółkiewskim. W 1786 r. inter-
pretowano ją jako utwór „przeciwstawiający się królewskim planom antyturec-
kiego sojuszu z Rosją, zalecający natomiast poprawę ustroju”77, w czasach Sejmu 
Czteroletniego zapewne jako tekst antyrosyjski, niespełna 30 lat później można ją 
było czytać jako wiersz o wielkoduszności zwycięzców, szacunku tryumfatorów 
wobec pokonanych, wreszcie jako refleksję o cyklicznej naturze historii. Zawsze 
zaś Duma o Żółkiewskim niosła treści kompensacyjne, przypominając o „dniu 
w sercach polskich nigdy niezmazanym”. W Śpiewach historycznych Niemcewicz 
zadbał wszakże, by nie być tylko brązownikiem i w eseju Stanisław Żółkiewski, 
dołączonym jako „przydatek” do dumy, pisał o uwarunkowaniach historycznych 
tryumfu hetmana, straconych szansach, błędnej – jego zdaniem – polityce Zyg-
munta III:

Zebrany w sejmie naród polski był naówczas świadkiem widowiska, dawnym tylko Rzymia-
nom znanego. Zwycięski hetman wjeżdżał w tryumfie, stojący na wyniosłym wozie, mając koło 

75 Wśród krytyków twórczości Niemcewicza bodaj najzłośliwszym był J. Słowacki, który  
w „Przygotowaniu” Kordiana nazwał Śpiewy historyczne „słownikiem rymowych końcówek”, a sa-
mego autora – „eunuchem” Apollina.

76 Zob. I. Rusinowa, op. cit., s. 242.
77 S. Kieniewicz, Niemcewicz Julian Ursyn, hasło [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXII, 

1977, s. 772.
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siebie pojmanego cara Wasila i dwóch braci jego. Ci przybrani byli w świetne purpurowe szaty, 
postać ich malowała szlachetność i nieszczęście. Żółkiewski, sławiąc jeńców tak świetnych przed 
narodem i królem, w skromnej mowie więcej nad losem ich ubolewał, niż z czynów swoich chlubił 
się. Ten tryumf, ta odniesiona w świetnej wyprawie chwała, mogły rozerwać smutek wodza, lecz nie 
zatarły strapienia obywatela z tylu utraconych dla kraju korzyści. Żółkiewski, widząc wzgardzone 
rady swoje, odtąd już żadnej na Moskwę wyprawy podjąć się nie chciał78.

Recepcja Śpiewów historycznych przeszła najśmielsze oczekiwania autora, 
zbiór miał w ciągu stu lat co najmniej 35 wydań79, a w II Rzeczypospolitej ko-
lejnych dziesięć80. Najważniejszą rolę kulturotwórczą odegrały Śpiewy w okre-
sie zaborów, stając się domowym podręcznikiem czy śpiewnikiem historii Pol-
ski. Wydawano je między innymi w Warszawie, Krakowie, Lwowie, Chełmnie, 
ale także wszędzie tam, gdzie poza ziemiami polskimi żyli Polacy, na przykład 
w Lipsku, Paryżu czy Petersburgu. W szkołach Królestwa Polskiego i kuratorium 
wileńskiego stały się lekturą obowiązkową, na terenie Galicji zyskały tak wiel-
ką poczytność, że kanclerz Klemens Metternich zakazał w 1823 r. ich publiko-
wania, trzy lata później Iwan Nowosilcow podjął kroki, by wycofać Śpiewy ze 
szkół okręgu wileńskiego81. O ogromnej popularności zbioru mówią pamiętni-
ki z XIX w.: dumy śpiewano i recytowano publicznie, inscenizowano jako tak 
zwane żywe obrazy; wzmianki memuarystów zebrała Izabella Rusinowa. Warto 
za badaczką przytoczyć wspomnienie Adama Jerzego Czartoryskiego z czasów 
Królestwa Polskiego:

Nikt nie śmiał nie znać książki Niemcewicza, z salonów, z buduarów, z domów oficjali-
stów zachodziły śpiewy do przedpokojów, nauczając, czym jest Polska, czym była i jak ją kochać  
trzeba82. 

Z dzisiejszego punktu widzenia Śpiewy historyczne to bestseller literatury po-
pularnej czy popularnonaukowej. Trwały sukces czytelniczy zawdzięczały odwo-
łaniu autora do różnych kanałów komunikacyjnych odbiorcy: były zaopatrzone 
w liczne grafiki dobrej jakości artystycznej, do każdego utworu skomponowano 
muzykę (wiele melodii napisał sławny wówczas kompozytor Karol Kurpiński, 
muzykę do Dumy o Żółkiewskim ułożyła Konstancja Dembowska). Mogły funk-
cjonować na poziomie popularnym, gdy w domach czytano czy śpiewano same 
dumy, mogły wszakże uczyć o dziejach dzięki dodanym do nich esejom histo-
rycznym („przydatki”). Poziom merytoryczny prozaicznych refleksji Niemcewi-

78 J. U. Niemcewicz, Stanisław Żółkiewski, [w:] idem, Śpiewy historyczne..., s. 305–306. Po-
dobne krytyczne uwagi zamieszcza Niemcewicz w eseju Zygmunt Trzeci..., s. 291.

79 Zob. M. Witkowski, Niemcewicz Julian Ursyn, hasło [w:] Polski słownik biograficzny, 
t. XXII, 1977, s. 777.

80 Zob. I. Rusinowa, op. cit., s. 246.
81 Zob. ibid., s. 243.
82 Cyt. za: I. Rusinowa, op. cit., s. 243.
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cza dość szybko został podwyższony, po uzupełnieniu Śpiewów uwagami Joachi-
ma Lelewela, w których komentował on poszczególne epizody z perspektywy 
historiozofii romantycznej; takie unowocześnione edycje publikowano pod tytu-
łem Śpiewy historyczne Niemcewicza z uwagami Lelewela. Wartość popularyza-
cyjną Niemcewiczowskiego longsellera docenili niemieccy i francuscy wydawcy 
(przekład niemiecki w 1833, edycje francuskie w 1839 i 1840 r.), przede wszyst-
kim jednak dziesiątki tysięcy egzemplarzy tłoczyły prasy drukarskie z trzech  
zaborów.

Ostatnim akcentem z recepcji hołdu braci Szujskich w literaturze badanego 
okresu, już preromantycznej, jest esej Andrzeja Edwarda Koźmiana Głowa Stani-
sława Żółkiewskiego w marmurze zamknięta, z napisem „On piersi swymi ojczy-
znę zasłonił” i szata tegoż, w której pod Cecorą poległ, zamieszczony w zbiorze 
Opisy niektórych pamiątek zachowanych w Świątyni Sybilli w Puławach. Dzieło 
to, powstałe z inicjatywy księżnej Izabeli Czartoryskiej, tworzone przez wielu 
autorów w czasach Królestwa Polskiego, nie zostało wydane z powodu wybuchu 
powstania listopadowego.

Andrzej Edward Koźmian, syn znanego ze sporu z romantykami Kajetana, 
swój esej skomponował jako dwuczęściową całość. W pierwszej stworzył sfa-
bularyzowaną narrację: oto Jakub Sobieski opowiada swym synom w kościele 
w Żółkwi, przy nagrobku hetmana, o ich pradziadzie ze strony matki. Wypowiedź 
ojca ma być lekcją historii ojczystej i zarazem rodzinnej daną Markowi i Janowi 
Sobieskim tuż przed ich podróżą edukacyjną po Europie. Sobieski przypomina 
w niej między innymi dzień tryumfu Żółkiewskiego:

Byłem ja świadkiem, dzieci moje, tej chwili wiekopomnej, gdy wasz pradziad, wróciwszy 
z wyprawy, wjeżdżał w tryumfie do stolicy polskiej, wiodąc jeńców swoich za sobą. Widziałem, 
gdy ich stawił przed zgromadzonymi stanami. Słyszałem słowa, którymi ozwał się do króla, słowa, 
które dla nauki wojowników i mocarzów świata w późnych nawet wiekach brzmieć powinny, które 
wylały się z duszy wielkiej, z duszy prawdziwie bohaterskiej, którymi nie siebie podnosić się starał, 
ale swych jeńców nieszczęście łagodzić, a które ich samych do wyznania przymusiły, że zasługiwał 
na chwałę i zwycięstwa ten, co się nimi nigdy upoić nie dał. Widziałem więc całą Polskę w radości, 
widziałem uniesienie i zapał ludu, sam go dzieliłem i pamięć tych dni tryumfu waszym sercom 
przekazuję83.    

Charakterystyczne są asekuracyjne przemilczenia Koźmiana, na przykład 
niewymienienie tożsamości jeńców, co można zrozumieć w kontekście napię-
tej już wówczas sytuacji politycznej w Królestwie Polskim. Eseista, antycy-
pując romantyczną sławę Wergiliańskiej frazy Exoriare aliquis nostris ossibus  
ultor”(w spolszczeniu Koźmiana: „Powstań, powstań mścicielu, kiedy z naszych 

83 A. E. Koźmian, Głowa Stanisława Żółkiewskiego w marmurze zamknięta, z napisem „On 
piersi swymi ojczyznę zasłonił” i szata tegoż, w której pod Cecorą poległ, [w:] Opisy niektórych 
pamiątek zachowanych w Świątyni Sybilli w Puławach, wyd. A. Aleksandrowicz, A. Timofiejew, 
Warszawa 2010, s. 92. 
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kości”, s. 94), akcentuje raczej martyrologiczne treści biografii Żółkiewskiego, 
nie zaś tryumfalizm. Dominantą semantyczną eseju jest, jak wskazuje już tytuł,  
śmierć hetmana pod Cecorą i hasło „Przeszłość przyszłości”, hasło, które prze-
cież już raz ziścił młody słuchacz opowieści Jakuba – Jan III Sobieski, przyszły 
pogromca Turków.

*          *          *

Prześledzenie obrazu tryumfu warszawskiego i hołdu Szujskich w literaturze 
baroku i oświecenia prowadzi do zaskakujących wniosków, przy czym uczucie 
to nie jest tylko udziałem piszącego te słowa. Już trzydzieści lat temu znakomity 
historyk Władysław Czapliński, kreśląc sylwetkę Żółkiewskiego w Życiorysach 
historycznych, literackich i legendarnych, wyraził na końcu studium zdziwienie, 
że pośmiertne, zawarte w literaturze, życie hetmana zdominowało historyczną, 
biograficzną narrację84. Niniejszy szkic, w którym przywołano jeszcze wiele in-
nych przykładów literackich popularności tytułowego tematu, tylko wzmacnia 
tezę Czaplińskiego o rosnącej z czasem legendzie Żółkiewskiego, przypomnijmy 
– postaci za życia niewygodnej dla poetów i wierszopisów, a zaraz po śmierci 
uwiecznianej głównie ze względu na chwalebną klęskę.

Perspektywa nieco ponad dwustu lat historii literatury pozwala dostrzec pa-
radygmaty oglądu ceremonii warszawskiej z 1611 r. Pisarze baroku raczej stronili 
od tematu hołdu Szujskich. Ci, którzy się go jednak podjęli, przypisywali chwałę 
Zygmuntowi III, a marginalizowali zasługi Żółkiewskiego i wykorzystywali ten 
temat do bieżących spraw politycznych. Wyjątkiem był, tworzący już po śmierci 
pierwszego polskiego Wazy, Samuel Twardowski, który ponadto podjął się próby 
psychologizacji obrazu braci Szujskich. Autorzy poezji (głównie) okolicznościo-
wej XVII w. okazji do opiewania tryumfów Rzeczypospolitej mieli, przynajmniej 
do 1683 r., wiele, stąd nowe wydarzenia wypierały z pamięci zbiorowej cere-
monię warszawską. Spektakularna akcja posła Puszkina w 1650 r. nie musiała 
być dostateczną przeszkodą – literatura dojrzałego baroku rozwijała się głównie 
w obiegu rękopiśmiennym.

Z kolei literaci okresu oświecenia często i na wielorakie sposoby pożytkowali 
ten temat. Wobec braku wielkich zwycięstw i faktycznej dominacji Rosji narracja 
o hołdzie „carów Szujskich” pełniła w XVIII i początkach XIX w. przede wszyst-
kim funkcję kompensacyjną. Ponadto pisarze oświecenia odkryli, że pisząc o hi-
storii ojczystej, w istocie mogą tworzyć o czasach im współczesnych. Zaś motyw 
hołdu okazał się niezwykle plastyczny: mógł posłużyć antyrosyjskiej czy antykró-
lewskiej agitacji politycznej, nawet obyczajowej, mógł być egzemplum dla teorii 
o wielkim cyklu historii (paralele: Szujscy – Kościuszko; Szujscy – współcześni 

84 Zob. W. Czapliński, op. cit., s. 133–134.
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Polacy; królewicz Władysław – car Aleksander) czy też mógł wyrażać idee wiel-
koduszności, wzajemnego szacunku Polaków i Rosjan. Najinteligentniejszy z li-
teratów późnego oświecenia zogniskował te możliwości interpretacyjne w Dumie 
o Żółkiewskim.

THE HISTORIOgRAPHy ANd Old lITERATURE ON STANISłAW żółkIEWSkI’S TRIUMPH 
ANd THE TRIbUTE OF THE SzUjSCy IN 1611

The article presents the reception of Stanisław Żółkiewski’s triumph and the tribute of the 
so-called Szujscy tsars in historiography and old literature, including the period of the Renaissance 
and pre-Romanticism. The handwritten “Diariusz gdański”, the manuscript of the deputy Jan Stano 
(both from 1611) and The History of Władysław, the Polish and Swedish Prince (1655; Historia 
Władysława, królewicza polskiego i szwedzkiego) by Stanisław Kobierzycki, allowed for recon-
structing the hetman’s procession; his triumph departed from the ancient ovatio. The diminished role 
of Żółkiewski and the emphasis on the prisoners during the processions was inscribed in the current 
politics of the king, therefore the speech of the hetman (who did not support the eastern policy of 
Sisigmund III Vasa) at the Royal Castle in front of the Szujscy’s presentation included polemical 
accents and allusions. 

The written testimonies from the Baroque are rare (i.e. the preserved speech of vice-chancellor 
F. Kryski, references in the works of A. Rożniatowski, S. Twardowski, E. Wassenberg). Worthy of 
attention is the narrative poem Władysław IV, the Polish and Swedish King (Władysław IV, król pol-
ski i szwedzki) from 1649 by Twardowski since the author made an attempt to present the prisoners’ 
psyche. The Renaissance authors of the majority of poetic and essay texts regarding the described 
subject (i.e. F. D. Kniaźnin, J. U. Niemcewicz, A. E. Koźmian) were associated with the Puławy 
circle and with the cult of Rzeczpospolita’s heroes, initiated by the princess Izabela Czartoryska. 
The figure of the victorious hetman and his prisoners played at that time a compensatory role and- 
particularly in the times of the Dutchy of Warsaw- was inscribed in the current historical politics 
(K. Tymowski, J. Morelowski).

The motif of the tribute of the Szujscy and of Żółkiewski’s triumph turned out to be unusually 
artistic in terms of the literature; throughout two hundred years in served the purpose of anti-Russian 
or anti-royal political agitation, as well as agitation relating to customs, it was an exemplum of the-
ory on the grand cycle of history, but it was also brought forward as an example of a mutual respect 
between the Poles and the Russians. These interpretational possibilities were most fully exploited by 
Julian Ursyn Niemcewicz in The Pride on Żółkiewski (Dumie o Żółkiewskim).                    
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Szwajcaria w czasach Republiki Helweckiej (1798–1802) 
i Mediacji (1803–1813) – podstawy ustrojowe

Pod koniec XVIII w. Konfederacja Szwajcarska (tzw. Stara Federacja – Alte 
Eidgenossenschaft) składała się z trzynastu niezależnych od siebie kantonów1: 
Uri, Schwyz, Unterwalden (Nidwalden i Obwalden)2, Lucerna, Zurych, Zug, Ber-
no, Glarus, Fryburg, Solura, Szafuza, Bazylea3 i Appenzell4. Podstawą jej ówcze-
snego ustroju był szereg umów pomiędzy kantonami o zawarciu związku (Bund). 
Pierwszy związek Uri–Schwyzi–Unterwalden5 datuje się na rok 1291 (1 sierpnia), 
przy czym w jego treści znalazł się zapis o „odnowieniu starego związku”6, co 
wskazuje na istnienie starszego porozumienia między kantonami7.

1 Na określenie ich prawno-państwowego statusu używano wcześniej określeń „Ort” (miej-
scowość) i „Stand” (stan). Pojęcie „kanton” pojawiło się dopiero w XV w. w traktatach Związku 
Szwajcarskiego z królem Francji Karolem VII (1452) i Ludwikiem IX (1463 i 1470): „Cantons de 
la vieille Ligue de la haute Allemagne” – W. Oechsli, Die Benennungen der alten Eidgenossenschaft 
und ihrer Glieder: erster Teil, „Jahrbuch für schweizerische Geschichte”, vol. 41 (1916), s. 77.

2 Mianem tym określa się dawne półkantony (Halbkantone) Nidwalden i Obwalden, a podział 
ten istnieje od 1150 r. – Ch. Staub i E. H. Gallieur, Die Schweiz, ihre Geschichte, Geographie und 
Statistik, nebst einem Ueberblick über die Alterthümer, Literatur, Kunst und die Industrie der zwei-
undzwanzig Kantone. Zweite Abtheilung: Die Malerische Schweiz, Genewa–Bazylea 1857, s. 238.

3 Podział tego kantonu na obecnie istniejące Bazylea-Miasto i Bazylea-Okręg nastąpił 
w 1833 r.

4 W wyniku niepokojów wewnętrznych na tle religijnym kanton ten podzielił się w roku 1597 
na Appenzell Innerrhoden i Appenzell Ausserrhoden.

5 Stroną zawartego Związku był Nidwalden, Obwalden zaś dołączył do niego na przełomie 
1291 i 1292 r. – K. Meyer, Der Ursprung der Eidgenossenschaft, „Zeitschrift für schweizerische 
Geschichte”, vol. 21 (1941), s. 296.

6 W wersji niemieckiej „erneuern”, w wersji łacińskiej „innovando”.
7 Pierwszy związek kantonów datuje się na okolice roku 1260, choć wskazuje się także lata 

1240, 1248 i 1258 – K. Meyer, Der Ursprung..., s. 289–292, 298 i 315; Sz. Wachholz, Geneza 
i rozwój Związku Szwajcarskiego, „Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne” Kraków 1936, s. 98; 
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Do zawartego wówczas Związku przystępowały (w drodze umów z poszcze-
gólnymi jego członkami) dalsze kantony: Lucerna (1332), Zurych (1351), Glarus 
i Zug (1352), Berno (1353), Fryburg i Solura (1481), Szafuza i Bazylea (1501) 
oraz Appenzell (1513). Oprócz kantonów, jako pełnoprawnych członków Związ-
ku, w jego składzie należy jeszcze wyróżnić:

– miejscowości zaprzyjaźnione (Zugewandte Orte) – z kantonami łączyły 
je indywidualne przymierza, np. Genewa, Wallis;

– miejscowości podległe kilku miejscowościom zaprzyjaźnionym (gemein-
de Herrschaften) – np. Locarno;

– protektoraty miejscowości zaprzyjaźnionych (Sonderherrschaften) – np. 
Uznach8.

Akty prawne regulujące ustrój Związku Szwajcarskiego w XVIII w. usyste-
matyzować można w kilku grupach:

1) umowy związkowe zawierane przez kantony (tzw. Bundesbriefe);
2) Pakt z 1291 r., Pfaffenbrief (1370), Sempacher Brief (1393), Stanser Ver-

kommnis (1481), układ z Baden (1632) i Defensionale opus (1668) – tzw. Verfas-
sungsbriefe;

3) umowy z miejscowościami zaprzyjaźnionymi;
4) pokoje religijne: I pokój kappelski (1529), II pokój kappelski (1531), po-

kój z Baden (1656) i pokój z Aarau (1712);
5) uchwały Sejmu Związkowego (Tagsatzung);
6) układy z państwami obcymi – np. z Francją i z Państwem Kościelnym.
Jako niezależne od Rzeszy Niemieckiej państwo Związek Szwajcarski funk-

cjonował de facto od pokoju w Bazylei (1499), a pełne międzynarodowe uznanie 
tego faktu nastąpiło w pokoju westfalskim (1648).

Związek Szwajcarski posiadał tylko jeden centralny wspólny organ – Sejm 
Związkowy. Nie był on jednak parlamentem w dosłownym tego słowa znaczeniu, 
ale stanowił coroczną konferencję delegatów członków Związku. Owi delegaci 
(po dwóch z kantonów i po jednym z miejscowości zaprzyjaźnionych) zbiera-
li się na swoje obrady początkowo w pustelni Kienholz i Einsiedeln, następnie 
zaś gościły ich kantony przewodniczące (Vorort): Zurych lub Lucerna. Podkreślić 
w tym miejscu należy, że obrady Sejmu były tajne, a delegaci byli związani in-
strukcjami. Jego obradami kierował Landamann kantonu przewodniczącego, zaś 
do jego zadań należało:

H. Conrad, Deutsche Rechtsgeschichte. Band I: Frühzeit und Mittelalter, Karlsruhe 1962, s. 248; 
E. Meyer, Das erste Bündniss der schweizerischen Urkantone, „Der Geschichtsfreund: Mitteilun-
gen des Historischen Vereins Zentralschweiz”, vol. 63 (1908), s. 3.

8 J. Schollenberger, Geschichte der schweizerischen Politik, t. I, Frauenfeld 1906, s. 64–68 
i 71–79; Sz. Wachholz, op. cit., s. 102.
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− decydowanie w sprawach bezpieczeństwa Związku, w tym wypowiada-
nie wojny i zawieranie pokoju,

− rozstrzyganie sporów pomiędzy kantonami oraz skarg osób prywatnych,
− podejmowanie decyzji w sprawie polityki zagranicznej.
Jak wspomniano, Sejm Związkowy był tylko konferencją delegatów 

i w związku z tym nie posiadał żadnych organów wewnętrznych. Jego obsługą 
administracyjną zajmował się kanton, w którym obradował. Podobnie też do kan-
tonów należało egzekwowanie rozstrzygnięć Sejmu.

Systemy ustrojowe w kantonach tworzących Związek uszeregować moż-
na w zależności od tego, czy dany kanton był kantonem wiejskim czy też miej-
skim. W kantonach miejskich, takich jak Zurych, Berno, Bazylea, Lucerna, 
Fryburg, Solurai Szafuza, władzę sprawowała arystokracja – za pośrednictwem 
rad: Wielkiej (Grosse Rat) i Małej (Kleine Rat) oraz burmistrza (Bürgermeister,  
Schultheiss). W radach tych zasiadali przedstawiciele szlachty, rycerstwa, boga-
tych obywateli, a przede wszystkim elitarnych cechów. Wielkie rady pełniły funk-
cje ustawodawcze i decyzyjne, małe zaś – wykonawczo-administracyjne. Na ich 
czele stał (reprezentujący kanton na zewnątrz) burmistrz9.

W kantonach wiejskich (Uri, Schwyz, Unterwalden, Glarus, Appenzell 
i Zug10) władzę sprawowało zgromadzenie obywateli (Landsgemeinde)11. W jego 
skład wchodzili wszyscy zdolni do walki mężczyźni, którzy ukończyli (najczę-
ściej) szesnasty rok życia. Zgromadzenie zbierało się zwykle raz do roku i podej-
mowało wszystkie najważniejsze dla kantonu decyzje, stanowiło prawo i przepro-
wadzało wybory. Do pomocy miało również dwie rady: zwykłą (einfacher Rat) 
i krajową (Landrat).

Te rady przygotowywały sprawy pod obrady zgromadzenia ludowego, sprawowały funkcje 
ustawodawczą, sądową i zarządzającą w pewnym zakresie. Ponieważ nie było ścisłego podziału 
kompetencyjnego, przeto niejednokrotnie rady stanowiły w sprawach, które należały do zakresu 
działania zgromadzenia ludowego. W zasadzie jednak rady były organem delegowanym przez zgro-
madzenie ludowe dla załatwienia spraw, określonych w delegacji lub zwyczajowo. Na czele kraju 
stał naczelnik (Landammann), który przewodniczył  zgromadzeniu ludowemu, reprezentował kraj 
na zewnątrz i wraz z radami tworzył władzę najwyższą w czasie między sesjami zgromadzenia 
ludowego12.

Lata 1712–1798 określane są w Szwajcarii mianem tzw. Ancien Régime’u 
(rządów arystokracji). Przejawiały się one zmniejszaniem i ograniczaniem praw 

  9 Sz. Wachholz, op. cit., s. 107.
10 Zug był „konglomeratem elementów miejskiego i wiejskiego” – ibidem.
11 Ibid., s. 107–108. Więcej na temat Landsgemeinde: T. Branecki, Landsgemeinde – najstar-

sza instytucja demokracji bezpośredniej w Konfederacji Szwajcarskiej, [w:] Dylematy współczesnej 
demokracji, red. S. Wróbel, Toruń 2011, s. 244–256 i Ł. Jakubiak, Kantonalne Zgromadzenia Ludo-
we w Szwajcarii, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2010, z. 4, s. 107–119.

12 Sz. Wachholz, op. cit., s. 108.
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mieszkańców kantonów, np. nie odbywały się przeprowadzane wcześniej referen-
da. Absolutyzm władzy (sprawowanej często przez oligarchiczne rody) doprowa-
dził do wielu wystąpień ludności w poszczególnych kantonach. Rozruchy miały 
miejsce w dolinie Rodanu (1790), w miastach Yverdon, Moudon, Vevey i Ouchy 
(1791), w Jurze (1792), w miejscowościach nad Jeziorem Zurychskim (1794).

Niemałe znaczenie miała również rewolucja w sąsiedniej Francji. Duży udział 
w imporcie do Szwajcarii haseł i idei rewolucyjnych mieli powracający do kraju 
szwajcarscy najemnicy. Ponadto zachodnia część kraju należała do francuskoję-
zycznego obszaru językowego i łatwiej tam przenikały wiadomości z Francji.

W Paryżu mieli swoją siedzibę emigranci szwajcarscy. W 1790 r. został tam 
założony szwajcarski klub patriotyczny (Jean Nicolas Castelli). Wśród zwolen-
ników zmian ustrojowych w kraju wyróżniali się Frederic Cesar Laharpe, Peter 
Ochs i Paul Usteri.

Rewolucyjna Francja zainteresowana była opanowaniem Szwajcarii, będą-
cej, z jednej strony, zapleczem żywnościowym, a z drugiej, najkrótszym połą-
czeniem z Republiką Cisalpińską. Dążąc do tego celu, Francuzi zachowywali się 
dwojako: szerzyli w Szwajcarii hasła zniesienia poddaństwa i likwidacji rządów 
arystokracji oraz jednocześnie przygotowywali się do zbrojnego zajęcia kraju.

W grudniu 1797 r. doszło w Paryżu do spotkania Ochsa i Laharpe’a z Bona-
partem. Szwajcarscy rewolucjoniści zostali poinformowani o planowanej inwazji 
wojsk francuskich, zaś ich zadaniem było przygotowanie w kraju powstania. Zda-
wali sobie sprawę, że pomoc francuska jest im niezbędna w dokonaniu w kraju 
radykalnych zmian – sami nie mieli ku temu środków i możliwości.

W styczniu 1798 r. wybuchło w Waadt powstanie. Jego mieszkańcy prokla-
mowali niezależność od kantonu Berno i utworzenie Republiki Léman. Na pomoc 
wezwali armię francuską. Francuzi szybko wkroczyli do Szwajcarii, zajęli Lozan-
nę i podporządkowali sobie pozostałe kantony.

W Zurychu i Szafuzie proklamowano równość wszystkich wobec prawa. W Argowii i wielu 
innych krajach poddanych interwenci francuscy fetowani byli jako wyzwoliciele spod władzy znie-
nawidzonego patrycjatu. Niebawem padło Berno13, uległy też Schwyz, Uri i Unterwalden. Dawna 
Konfederacja przestała istnieć14.

Od tego momentu Szwajcaria stała się protektoratem Francji15.

13 Berno stawiło Francuzom zbrojny opór, ale jego wojska zostały pokonane w bitwie pod 
Grauholz (5 III 1798).

14 M. Aleksandrowicz, Republika Helwecka, [w:] Konstytucja. Ustrój polityczny. System orga-
nów państwowych, red. S. Bożyk i A. Jamróz, Białystok 2010, s. 13.

15 S. Moeckli, Das politische System der Schweiz verstehen. Wie es funktioniert – Wer  
partizipiert – Was resultiert, Altstätten 2008, s. 36; patrz też I. Rycerska, Kierunki rozwoju federa-
cji szwajcarskiej, [w:] Problemy rozwoju federalizmu we współczesnym świecie, red. J. Jaskiernia, 
Kielce 2009, s. 101 i Z. Czeszejko-Sochacki, System konstytucyjny Szwajcarii, Warszawa 2002, s. 9.
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Projekt nowego uregulowania ustroju Szwajcarii przygotowany został przez 
Petera Ochsa – został zaakceptowany przez Napoleona i w wersji skróconej opu-
blikowano go we francuskim dzienniku „Moniteur” (8 II 1798). Nowa konsty-
tucja została przyjęta przez Waadt, a kanton Bazylea rozpoczął dokonywanie 
w niej istotnych modyfikacji (zwiększenie praw kantonów, zmniejszenie pozycji 
Dyrektoriatu względem parlamentu i sądownictwa, ułatwienie rewizji konstytu-
cji). Zmiany te zostały zaaprobowane przez Argowię, Berno, Fryburg, Obwalden, 
Solurę, Szafuzę i Zurych. Dalszym jej zmianom „zapobiegli” Francuzi, którzy 
ogłosili, że obowiązująca jest wyłącznie pierwotna wersja projektu Petera Ochsa 
i zabronione jest dokonywanie w nim jakichkolwiek zmian16.

Formalne przyjęcie Konstytucji Helweckiej (Helvetische Verfassung), któ-
rą jej przeciwnicy nazywali Ochsenbüchlein (Książeczką Ochsa)17, nastąpiło 
w Aarau 12 kwietnia 1798 r. podczas zebrania grupy delegatów z 10 kantonów, 
stanowiąc pewnego rodzaju konstytuantę18. Oprócz przyjęcia nowej konstytucji 
uczestnicy obrad powołali rząd Republiki (Dyrektoriat Wykonawczy). Nowa 
konstytucja nie została przyjęta przez Appenzell Innerrhoden, Glarus, Nidwalden, 
Schwyz, Uri i Zug19.

Konstytucja Helwecka była pierwszym w historii Szwajcarii aktem prawnym 
o tej nazwie. Jak wcześniej wspomniano, ustrój Starej Konfederacji oparty był 
na wielu umowach pomiędzy kantonami, paktach, pokojach religijnych i innych 
podobnych aktach. Tak więc od roku 1798 Szwajcaria weszła do grona krajów, 
które swój ustrój opierają na uregulowaniach konstytucyjnych20.

Nowa konstytucja składała się ze 116 artykułów podzielonych na dwanaście 
tytułów: I – Zasady podstawowe (art. 1–14), II – Podział terytorium Helwecji (art. 
15–18), III – Status polityczny obywateli (art. 19–27), IV – O zgromadzeniach 
pierwiastkowych i ciałach elektorskich (art. 28–35), V – O władzy ustawodawczej 
(art. 36–70), VI – Dyrektoriat Wykonawczy (art. 71–85), VII – Trybunał Naj-
wyższy (art. 86–90), VIII – O siłach zbrojnych (art. 91–92), IX – Zbrodnie stanu 
(art. 93–94), X – Władze kantonalne (art. 95–105), XI – Zmiany konstytucji (art. 
106–107) i XII – Wejście konstytucji w życie (art. 1–9)21.

16 M. Aleksandrowicz, System prawny Szwajcarii. Historia i współczesność, Białystok 2009, 
s. 40–41.

17 J. Wojtowicz, op. cit., s. 147.
18 Ostatni Sejm Związkowy zebrał się na obrady 26 grudnia 1797 r. – ibid., s. 146.
19 M. Aleksandrowicz, Republika Helwecka..., s. 14.
20 Za wyjątek od tej reguły uznać należy umowę związkową (Bundesvertrag) z 1815 r., która 

regulowała co prawda ustrój Konfederacji Szwajcarskiej, ale nie była konstytucją w ścisłym tego 
słowa znaczeniu.

21 Przepisy wprowadzające konstytucję miały numerację artykułów, począwszy od 1 – Kon-
stytucja Republiki Helwecji z 12 kwietnia 1798 r., [w:] P. Sarnecki, Najstarsze konstytucje z końca 
XVIII i I połowy XIX wieku, Warszawa 1997, s. 90–111; patrz też A. Kölz, Quellenbuch zur neueren 
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O formie ustroju państwa mówił art. 1: „Republika Helwecka jest jedna i nie-
podzielna. Znosi się granice między kantonami i między nimi a krajami podległy-
mi”22. Art. 2 z kolei określał suwerena, którym był ogół obywateli, i formę rządów 
w kraju – demokrację przedstawicielską.

Konstytucja Helwecka wprowadzała wiele gwarantowanych swobód obywa-
telskich, wśród których wyróżnić należy:

− wolność osobistą (była niezbywalna, a jej ograniczenie mogło być spo-
wodowane wyłącznie wolnością drugiego człowieka lub korzyścią ogólną uznaną 
przez prawo),

− wolność sumienia (nieograniczona),
− wolność wyznania (nie mogła zakłócać porządku publicznego i nie mogła 

preferować żadnego z wyznań),
− wolność prasy (zakaz udzielania instrukcji),
− nienaruszalność własności (jej naruszenie mogło nastąpić wyłącznie 

w sytuacji pilnej lub na niezbędne potrzeby publiczne – konstytucja gwarantowa-
ła właścicielowi sprawiedliwe odszkodowanie),

− swobodę osiedlania się,
− swobodę wykonywania rzemiosła.
W art. 8 konstytucja wprowadzała zakaz dziedziczenia władzy, rang i godno-

ści, a także używania tytułów lub uprawnień na to wskazujących23.
W nowym, jednolitym i niepodzielnym państwie kantony traciły swoją nie-

zależność. Art. 2 konstytucji znosił wszelkie granice wewnętrzne, zaś art. 15 
uznawał kantony (podobnie jak dystrykt, gminę, osiedle i dzielnicę) za jednostkę 
podziału administracyjnego kraju. Można też mówić o tym, że stanowić miały 
odpowiednik francuskich departamentów. Wszystkie kantony (a miało ich być 
22) wymieniał art. 18 – oprócz dawnych trzynastu kantonów, tworzących Starą 
Konfederację, w składzie Republiki Helweckiej znaleźć się miały nowe: Valais, 
Leman (Vaud), Argowia, Bellinzona, Lugano, Recja (Gryzonia), Sargans, Turgo-
wia i St. Gallen24.

Konstytucja zawierała wiele uregulowań dotyczących obywatelstwa Repu-
bliki i związanych z nim praw. Obywatelstwo można było otrzymać w dwojaki 
sposób (państwo prowadziło rejestr obywateli):

schweizerischen Verfassungsgeschichte. Vom Ende der Alten Eidgenossenschaft bis 1848, Berno 
1992, s. 126–152.

22 Konstytucja..., s. 90.
23 „Dziedziczne przywileje wzbudzają pychę, powodują ucisk, usprawiedliwiają nieudolność 

i lenistwo oraz prowadzą do znieprawienia poglądów na rzeczy, wydarzenia i ludzi” – ibid., s. 91.
24 Kilka z tych kantonów istniało „epizodycznie” tylko w czasie trwania Republiki Helwec-

kiej: Bellinzona (okręgi: Leopontin, Bollentz, Riviera i Bellinzona – stolica), Lugano (okręgi: Luga-
no – stolica, Mendrisio, Locarno i Valmaggia), Sargans (Rheintal, Sax, Gams, Werdenberg, Gaster, 
Utznach, Rapperswill, Marche i Sargans – stolica) – ibid., s. 93–94.
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1) art. 19 przyznawał je automatycznie mieszkańcom miast (municypalnych 
lub dominialnych), wsi (poddanych i wolnych) oraz osobom mającym w Szwaj-
carii prawo stałego pobytu i tu urodzonym;

2) zgodnie z art. 20 cudzoziemiec musiał spełnić kilka warunków naturaliza-
cji: nieprzerwane zamieszkanie w Szwajcarii przez dwadzieścia lat, przynoszenie 
pożytku krajowi zamieszkania, posiadanie świadków potwierdzających „prawość 
jego życia i obyczajów”. Ponadto musiał zrzec się (w imieniu własnym i swoich 
potomków) obcego obywatelstwa.

Obywatelstwo szwajcarskie można było także utracić – art. 27 konstytucji 
wymieniał pięć przyczyn: otrzymanie obywatelstwa innego kraju, wstąpienie do 
zagranicznego stowarzyszenia (oprócz związku literackiego), dezercja, nieobec-
ność (w kraju) dłuższa niż dziesięć lat bez wyrażenia na nią zgody, skazanie na 
karę infamii (do czasu rehabilitacji).

Obywatelom Republiki (wyłącznie mężczyznom) przysługiwało czynne 
i bierne prawo wyborcze25. Przysługiwało ono po ukończeniu 20. roku życia, wpi-
saniu do kantonalnego rejestru wyborców i złożeniu przysięgi wierności26. Każdy 
obywatel obowiązany był do dwuletniej służby wojskowej (w kantonalnym kor-
pusie poborowych).

Swoje prawa obywatelskie obywatele Republiki realizowali:
1) na zgromadzeniach pierwiastkowych – tworzyli je obywatele i ich sy-

nowie, którzy mieszkali co najmniej pięć lat w jednej gminie. Zgromadzenia te 
powstawały w każdej gminie lub osadzie, w której mieszkało co najmniej stu oby-
wateli (jeżeli nie było w niej takiej liczby, przyłączali się do zgromadzenia naj-
bliższej wsi lub osady). Zadaniem zgromadzenia miało być przyjęcie (odrzuce-
nie) konstytucji i powoływanie członków kantonalnych zgromadzeń elektorskich 
(w proporcji jeden elektor na stu obywateli)27;

2) przez ciało elektorskie, które wybierało deputowanych do Ciała Ustawo-
dawczego, sędziów trybunałów kantonalnych i Trybunału Najwyższego, człon-
ków izby administracyjnej oraz zastępców sędziów i członków izb.

Władza ustawodawcza w Republice Helweckiej należała do dwuizbowego 
parlamentu, złożonego z Senatu (w jego składzie zasiadało po czterech deputowa-

25 Biernego prawa pozbawieni byli duchowni.
26 „Jako dobry i wierny obywatel będę na miarę swoich najlepszych możliwości służył oj-

czyźnie, sprawie wolności i równości, a nienawidził anarchii i rozpasania” – ibid., s. 95. Przysięgę 
tę obywatele Republiki Helweckiej złożyli tylko jeden raz – 14 lipca 1798 r. – M. Aleksandrowicz, 
op. cit., s. 15.

27 Zgodnie z art. 34 listę wybranych elektorów przesyłano prefektowi państwa, który w drodze 
losowania publicznego odrzucał połowę listy, a pozostali tworzyli ciało elektorskie – Konstytucja..., 
s. 96–97. 
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nych z każdego kantonu oraz byli członkowie rządu Republiki) i Wielkiej Rady 
(złożonej tymczasowo z ośmiu przedstawicieli z każdego kantonu)28.

Bierne prawo wyborcze do parlamentu przysługiwało osobom, które odpo-
wiednio ukończyły 25 lat i korzystały z praw obywatelskich (Wielka Rada) lub 30 
lat i były wcześniej lub obecnie żonate (Senat)29. Deputowanym przysługiwał im-
munitet – wniosek o ściganie kierowany był do Wielkiej Rady, a ona decydowała 
o ewentualnym jego rozpatrzeniu (art. 52–53)30.

Uprawnienia parlamentu wymieniała Konstytucja Helwecka w art. 47 („Se-
nat przyjmuje lub odrzuca rezolucje Wielkiej Rady”) i art. 50 („W sprawach fi-
nansów, pokoju i wojny Rady Ustawodawcze działają wyłącznie na podstawie 
uprzednich propozycji Dyrektoriatu Wykonawczego, które przyjmują lub odrzu-
cają”)31.

Władzę wykonawczą w kraju sprawować miał Dyrektoriat Wykonawczy, 
składający się z pięciu członków. Co roku jego skład miał być odnawiany o jedną 
osobę. Bierne prawo wyborcze przysługiwało osobom żonatym lub wdowcom, 
które ukończyły 40. rok życia32.

Wśród uprawnień rządu Republiki wymienić należy:
– zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego kraju, w tym również dyspo-

nowanie siłami zbrojnymi (art. 76),
– przedkładanie spraw do rozpatrzenia przez parlament (art. 77)33,
– stosowanie prawa łaski (art. 78),
– sygnowanie pieczęcią aktów prawnych (art. 79),
– prowadzenie negocjacji z państwami obcymi i podpisywanie traktatów 

(art. 80)34,
– składanie parlamentowi sprawozdania finansowego z wykorzystania środ-

ków przez poszczególne departamenty (art. 81),
– mianowanie i odwoływanie: oficerów, ministrów, ambasadorów, komi-

sarzy skarbu narodowego, prefektów państwa, przewodniczącego, oskarżyciela 

28 Stosownie do art. 36 ostateczny skład i liczba jej członków miała być uzależniona od liczby 
mieszkańców danego kantonu w stosunku do liczby deputowanych.

29 W trzecim roku obowiązywania Konstytucji Helweckiej dojść miała jeszcze jedna przesłan-
ka wyboru senatora – piastowanie w przeszłości lub obecnie funkcji ministra, reprezentowanie kraju 
za granicą, członkostwo w Wielkiej Radzie lub Trybunale Najwyższym, bycie prefektem państwa, 
przewodniczącym izby administracyjnej lub trybunału kantonalnego (art. 37).

30 Ibid., s. 99.
31 Ibidem.
32 W trzecim roku obowiązywania Konstytucji Helweckiej miała dojść jeszcze jedna prze-

słanka ograniczająca krąg potencjalnych jego członków – jednoczesne członkostwo w jednej z izb 
parlamentu, bycie ministrem, członkiem Najwyższego Trybunału lub prefektem państwa (art. 72).

33 „Dyrektoriat Wykonawczy ma prawo wezwać każdą Radę do rozpatrzenia określonej spra-
wy” – ibid., s. 103.

34 Nabierały one mocy po kontroli i ratyfikacji przez parlament.
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publicznego i pisarza Trybunału Najwyższego, głównego poborcy dochodów Re-
publiki (art. 82),

– uprawnienia karne dotyczące aresztowania i przesłuchiwania podejrza-
nych o spisek (art. 83).

W składzie Dyrektoriatu funkcjonować miały cztery35 ministerstwa: 
1) spraw zagranicznych i wojny,
2) sprawiedliwości i policji,
3) finansów, handlu, rolnictwa i rzemiosła,
4) nauk, sztuk pięknych, budowli publicznych, mostów i dróg.
Konstytucja Helwecka tworzyła także organ władzy sądowniczej Republi-

ki, którym miał być Trybunał Najwyższy (Oberster Gerichtshof). Jego kadencja 
trwała cztery lata, a każdy kanton mianował do niego po jednym przedstawicielu 
– odnowienie składu następować miało według zasady: co trzy lata pięciu sę-
dziów, w czwartym roku siedmiu. Jak wspomniano już wcześniej, jego przewod-
niczącego, oskarżyciela publicznego i pisarza wybierał Dyrektoriat Wykonawczy.

Trybunał Najwyższy był sądem właściwym dla deputowanych do parlamentu 
i członków Dyrektoriatu. Ponadto orzekał on także:

– w sprawach o przestępstwa kryminalne (jako sąd ostatniej instancji), za 
które groziła kara śmierci, pozbawienia wolności lub banicji powyżej 10 lat;

– jako sąd kasacyjny w sprawach cywilnych w przedmiocie orzeczeń wyda-
nych przez trybunały kantonalne – jeżeli nie miały one kompetencji do orzekania 
lub naruszyły procedurę postępowania bądź prawo.

W kantonach władza należała do:
1) prefekta państwa, który reprezentował Dyrektoriat w kantonie, a ponadto:
• nadzorował podległych mu urzędników,
• przyjmował petycje,
• zwoływał zgromadzenia pierwiastkowe i ciała elektorskie,
• czuwał nad bezpieczeństwem wewnętrznym kantonu (nadzorował i dyspo-

nował jego siłami zbrojnymi),
• mianował przewodniczącego trybunału kantonalnego, izby administracyj-

nej i sądów niższego stopnia, pisarzy, oskarżyciela publicznego i podprefektów;
2) trybunału kantonalnego36, będącego sądem:
• I instancji dla przestępstw ciężkich,
• ostatniej instancji dla innych przestępstw, w sprawach cywilnych i policyj-

nych;

35 Zgodnie z art. 85 Konstytucji Helweckiej ich liczba mogła być zwiększona do sześciu – nie 
mogło być ich jednak pięć lub mniej niż cztery (chodziło o zapewnienie nieparzystej liczby człon-
ków Dyrektoriatu, co ułatwiać miało podejmowanie decyzji w trakcie ewentualnego głosowania).

36 Składał się z trzynastu członków powoływanych przez ciało elektorskie – co roku wymie-
niano dwóch sędziów z jego składu (art. 98 i 99 konstytucji).
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3) izby administracyjnej (złożonej z przewodniczącego i czterech asesorów, 
wybieranych przez ciało elektorskie), właściwej dla „bezpośredniego wykonywa-
nia ustaw dotyczących finansów, handlu, sztuki, rzemiosła, rolnictwa, artykułów 
żywnościowych, funkcjonowania miast i dróg publicznych”37. 

Kończąc rozważania dotyczące Konstytucji Helweckiej, warto też wspo-
mnieć o procedurze jej zmiany. Zgodnie z art. 106 inicjatywa w tym przedmiocie 
należała do Senatu. Przygotowana propozycja winna zostać przez niego dwukrot-
nie uchwalona (w odstępie co najmniej pięcioletnim pomiędzy głosowaniami), 
aby jako rezolucja mogła trafić do Wielkiej Rady. Ta z kolei po przyjęciu przedło-
żonej rezolucji przesyłała ją zgromadzeniom pierwiastkowym. Nowa konstytucja 
wchodziła w życie po jej przyjęciu przez te zgromadzenia.

Republika Helwecka nie miała łatwego bytu. W roku 1799 stała się teatrem 
wojny  francusko-austriackiej, a w lecie tego roku część jej ziem była przejściowo 
zajęta przez armię rosyjską gen. Suworowa. Wewnątrz kraju wybuchały także an-
tyfrancuskie powstania. Jednym z większych było powstanie w Glarus i Schwyz, 
którego przywódcą był Alois Reding – jego oddziały pokonali jednak Francuzi 
w bitwie pod Torhenturm (2 V 1798)38. Kolejne powstania wybuchały też w roku 
1799 w Uri, Schwyz, Tessinie i Wallis39.

Rozłam dokonał się także wśród szwajcarskich polityków. Nastąpiła wyraźna 
polaryzacja dwóch grup, z których jedna opowiadała się za wizją państwa jedno-
litego i niepodzielnego (unitaryści), a druga chciała zwiększenia pozycji i upraw-
nień kantonów (federaliści). Jedni i drudzy szukali wsparcia dla swoich planów 
u Napoleona Bonaparte. Konflikt obu grup przekładał się też na niespokojną 
sytuację polityczną w kraju i liczne zamachy stanu (styczeń i sierpień 1800 r., 
październik 1801 r. i kwiecień 1802 r.). Politycy szwajcarscy próbowali także 
dokonać zmiany ustroju kraju, podejmując próby uchwalenia nowych konstytucji 
– projekty z 29 maja 1801 r.40 i 24 października 1801 r.41.

Kolejny projekt konstytucji pochodził z 27 lutego 1802 r. 20 maja tego roku 
poddany on został pod referendum – pomimo faktu, że zwolenników nowej kon-
stytucji było mniej (72 453) niż jej przeciwników (92 423) została ona przyjęta. 
Do głosów zwolenników dodano głosy obywateli niebiorących udziału w głoso-
waniu  (167 172). „Rozwiązanie to najprawdopodobniej inspirowane było specy- 
ficzną interpretacją myśli J. J. Rousseau – z milczenia powszechnego należy 
przypuszczać zgodę ludu [...]”42. Duże znacznie dla wprowadzenia w życie nowej  

37 Ibid., s. 108.
38 J. Wojtowicz, op. cit., s. 147.
39 Ibid., s. 148.
40 K. H. L. Pölitz, Die europaischen Verfassungen seit dem Jahre 1789 bis auf die neueste Zeit, 

Leipzig 1833, s. 137–139.
41 Ibid., s. 141–146.
42 M. Aleksandrowicz, op. cit., s. 21.
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konstytucji miało także wycofanie ze Szwajcarii w lipcu 1802 r. wojsk francu-
skich.

Nowa konstytucja (tzw. Druga Konstytucja Helwecka) składała się z 77 arty-
kułów podzielonych na trzynaście tytułów43. W odróżnieniu od swej poprzednicz-
ki przyznawała kantonom (a było ich osiemnaście – o cztery mniej niż wymienia-
ła Konstytucja Helwecka) wiele uprawnień, które wyliczał szczegółowo art. 14:

− same określały swoje wydatki i środki na ich pokrycie,
− ustalały organizację sądownictwa kantonalnego (nie mogło być więcej 

niż dwie instancje),
− sprawowały pieczę nad policją,
− zarządzały nieruchomościami kantonalnymi (na sprzedaż wymagana była 

jednak zgoda Senatu),
− zapewniały i dbały o porządek na ulicach, drogach i mostach.
Władza ustawodawcza w kraju należeć miała do dwuizbowego parlamentu: 

Senatu i Sejmu Związkowego (Tagsatzung). 
W skład Senatu wchodzili: Landammann, dwóch namiestników krajowych 

i dwudziestu czterech członków – wybierani oni byli z poszczególnych kantonów 
wedle zasady, że jeden kanton reprezentowany był przez co najmniej jednego 
deputowanego (ale nie więcej niż trzech). Mianowani byli przez Sejm, a co roku 
następować miała wymiana 1/5 jego składu (dopuszczalny był ponowny wybór).

Do zadań Senatu należało m.in. przygotowywanie projektów ustaw i przed-
kładanie ich do przyjęcia przez Sejm Związkowy; wydawanie rozporządzeń na 
wniosek rządu Republiki; zawieranie pokoju, traktatów i umów handlowych oraz 
wnioskowanie do Sejmu o uchwalenie deklaracji wojny; rozstrzyganie sporów 
pomiędzy kantonami, dotyczących administracji państwowej; stosowanie prawa 
łaski, a także wybór Landammanna i namiestników krajowych.

Sejm Związkowy składał się z przedstawicieli wszystkich kantonów, wybie-
ranych w proporcji jeden deputowany na 25 tys. osób (każdy kanton musiał mieć 
co najmniej jednego przedstawiciela). Wybór deputowanych był dokonywany 
przez tzw. kantonalne korpusy wyborcze, z których jeden przedstawiał propozy-
cje, a drugi nominacje (art. 18 konstytucji). Członkostwo w korpusie miało być 
dożywotne, a żaden z nich nie mógł być liczniejszy niż 45 osób. Członkostwo 
przysługiwało osobom posiadającym nieruchomości gruntowe o wartości co naj-
mniej 10 tys. franków w dużych kantonach lub 2 tys. w małych.

Sejm zbierać się miał 1 maja, a obrady trwać miały przez miesiąc. Nadzwy-
czajne posiedzenia zwoływał Senat (z własnej inicjatywy lub inicjatywy większo-
ści kantonów), określając jednocześnie długość trwania obrad.

43 Pełny tekst konstytucji: S. Kaiser, J. Strickler, Geschichte und Texte der Bundesverfassun-
gen der schweizerischen Eidgenossenschaft von der helvetischen Staatsumwälzung bis zur Gegen-
wart, B. Documentarischer Theil, Bern 1901, s. 99–108.
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Oprócz stanowienia prawa Sejm Związkowy:
a) rozpatrywał skargi kantonalne na zarządzenia Senatu,
b) określał budżet Republiki,
c) mianował członków Senatu,
d) wybierał komisję rachunkową (pięcioletnia kadencja) zajmującą się kon-

trolą rachunków państwowych.
Władza wykonawcza należeć miała do Rady Wykonawczej, która składała 

się z Landammanna i dwóch namiestników krajowych oraz pięciu sekretarzy sta-
nu kierujących departamentami: sprawiedliwości i policji, spraw wewnętrznych, 
spraw wojskowych, finansów oraz spraw zagranicznych.

Radą kierował Landammann (po upływie rocznej kadencji zostawał namiest-
nikiem krajowym). Kadencja członków Rady wynosiła aż dziewięć lat, a co trzy 
lata ustępować miał jeden z jej członków. Do jej zadań należało:

– wykonywanie ustaw (za pośrednictwem powołanych urzędników lub władz 
kantonalnych),

– nadzór nad administracją państwową,
– wykonywanie uprawnień Senatu podczas jego zawieszenia (oprócz wnio-

sków legislacyjnych),
– prowadzenie spraw zagranicznych, w tym też mianowanie i odwoływanie 

ambasadorów,
– mianowanie i odwoływanie urzędników,
– kierowanie siłami zbrojnymi Republiki i mianowanie oficerów. 
W zakresie wymiaru sprawiedliwości na szczeblu centralnym II Konstytucja 

Helwecka przewidywała (podobnie jak jej poprzedniczka) funkcjonowanie Try-
bunału Najwyższego (art. 74), właściwego dla rozpatrywania:

1) apelacyjnych sporów cywilnych o wartości przedmiotu sporu powyżej 
3 tys. franków i gdy jedną ze stron był: rząd, kanton, obcokrajowiec lub mieszka-
niec różnych kantonów;

2) wyroków orzekających karę śmierci, 10 lat pozbawienia wolności lub 
10-letnią banicję, a w przypadku przestępstwa politycznego karę infamii lub 
grzywnę pieniężną powyżej 500 franków;

3) oskarżeń przeciwko sekretarzom stanu, dotyczących ich działalności;
4) w ostatniej instancji – powództw przeciwko wszystkim urzędnikom ad-

ministracji państwowej ogólnej, dotyczących naruszenia obowiązków (o dopusz-
czalności powództwa orzekał uprzednio Senat) oraz przeciwko sędziom (cywil-
nym i karnym) względem popełnionych przez nich przestępstw podczas urzędo-
wania.

Oprócz Trybunału Najwyższego konstytucja w art. 69 przewidywała tak-
że utworzenie specjalnych sądów handlowych oraz postulowała wprowadzenie 
w Republice jednolitych kodeksów: cywilnego i karnego (wymagana była zgoda 
wszystkich kantonów) oraz procedury karnej.
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II Konstytucja Helwecka nie zażegnała niepokojów w kraju i nadal docho-
dziło do zbrojnych wystąpień, z których największe wybuchło pod koniec lata 
1802, a zwane było „wojną kijów” (Stecklikrieg), z uwagi na brak innej broni jej 
uczestników44. Wystąpienia te były efektem m.in. tragicznej sytuacji ekonomicz-
nej mieszkańców Szwajcarii, spustoszonej przez wojska francuskie, austriackie 
i rosyjskie oraz przez wzrost obciążeń fiskalnych na rzecz Republiki Helweckiej. 
Ponadto istniał silny partykularyzm kantonalny i chęć powrotu Szwajcarów do 
dawnych uregulowań ustrojowych z czasów Starej Konfederacji.  W tej sytuacji 
„Pierwszy Konsul Republiki Francuskiej, deklaracją z 30 września 1802 r., za-
groził ponowną interwencją zbrojną w razie niemożności uspokojenia nastrojów 
społecznych. By temu zapobiec, wskazał siebie jako mediatora między przeciw-
nikami”45.

Do Paryża zwołano zebranie Konstytuanty Szwajcarskiej (Consulta), która 
rozpoczęła obrady 10 grudnia 1802 r. W jej składzie znaleźli się przedstawiciele 
Senatu posiadającego prawo rewizji konstytucji46. Niezależnie od faktu, że zwo-
lenników centralizacji było więcej niż federalistów (45:18)47, Napoleon przefor-
sował swoją koncepcję nowego modelu ustrojowego Szwajcarii. „Sama natura 
stworzyła wasz kraj jako konfederację. Racjonalnie myślący człowiek nie może 
tego zmieniać”48.

Nowa konstytucja szwajcarska z 19 lutego 1803 r. zwana była Aktem Media-
cyjnym (Mediationsakt) i wzorowana była na konstytucji USA49. W przedmowie 
do Aktu Napoleon pisał do Szwajcarów:

Pogrążona w sporach Helwecja groziła rozpadem. Nie mogła sama znaleźć sposobu powrotu 
do porządku konstytucyjnego. Stara przychylność Narodu Francuskiego do tego godnego szacunku 
ludu, którego niedawno własną krwią bronił i przez swoje traktaty; jako niezależna siła chciał być 
uznany; to interes Francji i Republiki Włoskiej, której granica Szwajcarii dotyka; prośba Senatu; 
demokratycznych kantonów; w końcu życzenie całego Narodu Helweckiego zobligowało Nas, aby 
pełnić rolę Mediatora pomiędzy podzielonymi stronami [...]50.

44 J. Stüssi-Lauterburg, Föderalismus und Freiheit, [w:] Historisches Lexikon der Schweiz 
(HLS), wersja z 20 II 2012, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D41551.php (dostęp: 25 VIII 2013).

45 M. Aleksandrowicz, op. cit., s. 21.
46 C. A. Spenle, Das Kräftverhältniss der Gliedstaaten im Gesamtgefüge des Bundesstaates, 

Basel 1999, s. 209 i Sz. Wachholz, op. cit., s. 113.
47 A. Bütikofer, Staat und Wissen. Ursprünge des modernen schweizerischen Bildungssystems 

im Diskurs der Helvetischen Republik, Bern 2004, s. 32. K. H. L. Pölitz podaje, że stosunek ten 
wynosił 36:15 – K. H. L. Pölitz, op. cit., s 161–162.

48 A. Baur, op. cit., s. 29.
49 C. A. Spenle, op. cit., s. 209 i E. His, Amerikanische Einflüsse im schweizerischen Verfas-

sungrecht, Basel 1920, s. 81–110.
50 Vermittlungsacte des Ersten Consuls der fränkischen Republik zwischen den Parteien, in 

welche Schweiz getheilt ist. Mediationsverfassung vom 19. Februar 1803 – http://www.verfassun-
gen.de/ch/verf03-i.htm (dostęp: 25 VIII 2013).
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Nowa konstytucja nie była głosowana przez kantony, 5 marca 1803 r. przyjął 
ją Senat, a weszła w życie 10 marca tego roku51.

Treść Aktu podzielona została na dwadzieścia rozdziałów, z których ostatni 
(dwudziesty) stanowił konstytucję Szwajcarii, pozostałe zaś dziewiętnaście za-
wierało konstytucje poszczególnych kantonów. Łączna liczba kantonów tworzą-
cych Szwajcarię określona została na dziewiętnaście – do trzynastki tworzącej 
Starą Konfederację dołączono nowo utworzone kantony: St. Gallen, Gryzonię, 
Argowię, Turgowię, Tessin i Waadt52.

Zgodnie z art. 1 Aktu kantony szwajcarskie wiązały się ze sobą według za-
sad określonych w ich konstytucjach. Gwarantowały sobie wzajemnie konstytu-
cje, terytorium, wolności i niezależność. W tym celu wnosiły wkłady finansowe 
(łącznie 490 507 franków) i tworzyły oddziały wojskowe (razem 15 203 osoby)53. 
Z kolei zgodnie z art. 12 Aktu kantony wykonywały całą władzę, która nie została 
wyraźnie przekazana władzom związkowym.

W konfederacji dziewiętnastu kantonów wspólnym dla nich organem władzy 
miał być Sejm Związkowy (Tagsatzung). Składał się on z dziewiętnastu deputo-
wanych – po jednym z każdego kantonu. Obradom Sejmu przewodniczył Lan-
dammann, którym był z zasady deputowany z Kantonu Dyrektorialnego (art. 27). 
Warto w tym miejscu wspomnieć również o nierównomiernym podziale głosów 
wśród deputowanych – łącznie posiadali oni dwadzieścia pięć głosów. Dwa głosy 
dla jednego deputowanego wynikały z racji reprezentowania przez niego kanto-
nu liczącego więcej niż 100 tys. mieszkańców i przysługiwały przedstawicielom 
Berna, Zurychu, Waadt, St. Gallen, Argowii i Gryzonii (art. 28).

Sejm zbierać się miał w pierwszy poniedziałek czerwca i obradować nie dłu-
żej niż miesiąc. Na nadzwyczajne posiedzenie zbierał się na wniosek: Landam-
manna, władz kantonu (poparte przez Wielką Radę Kantonu Dyrektorialnego) lub 
Wielkich Rad bądź Landsgemeinde pięciu kantonów (jeżeli wniosku nie poprze 
jeden z Kantonów Dyrektorialnych).

Do zadań Sejmu Związkowego należało: wypowiadanie wojny; zawieranie 
pokoju i traktatów (za zgodą ¾ kantonów); zawieranie umów handlowych; mia-
nowanie i wysyłanie ambasadorów; wydawanie zarządzeń dotyczących bezpie-
czeństwa kraju; rozstrzyganie sporów pomiędzy kantonami.

Sejm zbierać się miał na zmianę co roku we Fryburgu, Bernie, Solurze,  
Bazylei, Zurychu i Lucernie54.

51 A. Tschentscher, Mediationsverfassung (1803) – artykuł na stronie internetowej pod adre-
sem: http://www.servt.unibe.ch/verfg/ch/1803_mediationsverfassung.php (dostęp: 25 VIII 2013).

52 Do Francji włączono Genewę, Wallis i księstwo Neuenburg – M. Wittibschlager, Einfüh-
rung in das schweizerische Recht, Monachium 2000, s. 3.

53 Lokalne oddziały najemne w kantonach nie mogły być większe niż 200 osób – art. 9 aktu.
54 W roku 1803 we Fryburgu – art. 1 przepisów przejściowych Aktu Mediacyjnego.

TAdEUSz bRANECkI



61

Kantony, w których zbierać się miał Sejm Związkowy, zwane były Kantona-
mi Dyrektorialnymi. Ich burmistrzowie zostawali jednocześnie Landammannami 
Szwajcarii55. Przez roczną kadencję do ich zadań należało:

– przewodniczenie obradom Sejmu Związkowego i zwoływanie jego nad-
zwyczajnych posiedzeń;

– przyjmowanie listów akredytacyjnych (odwołujących) obcych przedstawi-
cieli dyplomatycznych;

– przedstawianie sprawozdania o stanie spraw Związku na posiedzeniu Sej-
mu;

– dysponowanie siłami zbrojnymi kantonów;
– zwoływanie Wielkiej Rady lub Landsgemeinde kantonu, w którym sytu-

acja wewnętrzna zagrażała bezpieczeństwu kraju, odbywały się działania sprzecz-
ne z konstytucją Szwajcarii lub kantonów;

– przyjmowanie wniosków dotyczących rozstrzygnięcia sporu pomiędzy 
kantonami (w przerwach pomiędzy obradami Sejmu);

– sygnowanie aktów prawnych;
– nadzór nad drogami, rzekami i traktami wojskowymi.
Zwrócić należy także uwagę na fakt, że Akt Mediacyjny nie przewidywał 

istnienia wspólnego  dla wszystkich kantonów organu wymiaru sprawiedliwości, 
jakim był w Republice Helweckiej Trybunał Najwyższy.

Pomimo własnej konstytucji Szwajcaria nie była krajem w pełni samo-
dzielnym i w „czasach Mediacji” zależała od Francji. Warto też wspomnieć, że 
żołnierze szwajcarscy w liczbie ok. 10 tys. wzięli udział w wyprawie Napole-
ona na Rosję w 1812 r., a po klęsce w bitwie nad Berezyną do kraju wróciło ich  
ok. 70056.

Akt Mediacyjny był podstawą ustroju Szwajcarii niemal do końca 1813 r. 
Sytuacja zmieniła się pod koniec tego roku, gdy po klęsce Napoleona w Bitwie 
Narodów pod Lipskiem koalicja antynapoleońska zażądała od Szwajcarii uchy-
lenia Aktu – uchwałą z 29 grudnia 1813 r. uczyniło to Zgromadzenie Federalne 
złożone z przedstawicieli dziesięciu kantonów57. Wcześnie, bo 18 listopada tego 
roku, ogłoszona została neutralność Szwajcarii58. Ostatecznie potwierdzona zo-
stała przez Kongres Wiedeński 20 marca 1815 r.59.

55 Pierwszym Landammannem został Ludwig von Affry (art. 2 przepisów przejściowych aktu).
56 A. Baur, op. cit., s. 30.
57 Uri, Schwyz, Lucerna, Zurych, Glarus, Zug, Fryburg, Bazylea, Szafuza i Appenzell – J. A. 

Henne, Neue Schweizerchronik für’s Volk, t. 3, St. Gallen 1834, s. 218; C. A. Spenle, op. cit., s. 211 
i Sz. Wachholz, op. cit., s. 116.

58 Warto wspomnieć, że już w 1674 r. Sejm Związkowy Starej Konfederacji ogłosił Szwajcarię 
krajem neutralnym („Neutral Stand”) – M. Schweitzer, Dauernde Neutralität und Europaische In-
tegration, Wiedeń 1977, s. 50.

59 T. Maciejewski, Historia powszechna ustroju i prawa, Warszawa 2000, s. 691.
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Podczas obrad Kongresu „ukształtowała się opinia, że szansą rzeczywiście 
stabilnej i bezpiecznej egzystencji dla niewielkiej i silnie wewnętrznie zróżnico-
wanej Szwajcarii jest uzyskanie politycznej neutralności na gruncie międzynaro-
dowym. Jeśli chodzi o strukturę wewnętrzną, to zdecydowano się na powrót do 
rozwiązań okresu Dawnej Konfederacji. Niemożliwe było już jednak całkowite 
przywrócenie stosunków sprzed 1798 r. [...]”60. 

Kongres potwierdził także granice Szwajcarii, przyłączając do jej terenów 
dolinę Valtellina i „jurajskie dystrykty niegdysiejszego księstwa – biskupstwa 
Bazylei”61. Nowymi kantonami stały się Genewa, Neuenburg i Wallis, a no-
wym aktem prawnym regulującym ustrój Szwajcarii została Umowa Związkowa 
z 7 sierpnia 1815 r.

Podsumowując powyższe rozważania, stwierdzić należy, że czasy Republi-
ki Helweckiej pod względem ustrojowym stanowiły zerwanie z wielowiekowym 
modelem ustrojowym opartym na konfederacji niezależnych kantonów i próbę 
wprowadzenia modelu państwa jednolitego i niepodzielnego. Próba ta (zalegali-
zowana w pierwszej szwajcarskiej konstytucji – Konstytucji Helweckiej) napo-
tkała na silny opór kantonów i znacznej części Szwajcarów. Nie bez znaczenia 
była także okupacja kraju przez wojska francuskie i toczone na jego ziemiach 
bitwy Francuzów z wojskami austriackimi i rosyjskimi.

Ten „eksperyment” ustrojowy nie znalazł także uznania u Napoleona, który 
w roku 1803, występując jako mediator pomiędzy stronnictwami szwajcarskich 
unitarystów i federalistów, narzucił Szwajcarii swoją konstytucję zwaną Aktem 
Mediacyjnym. Ten akt rangi konstytucyjnej regulował nie tylko ustrój państwa 
szwajcarskiego, ale również każdego z 19 kantonów (pierwszych dziewiętnaście 
rozdziałów Aktu zawierało konstytucje kantonalne).

Wraz z klęską Napoleona w Bitwie Narodów Szwajcarzy zerwali z narzuco-
nym im przez Francję modelem ustrojowym i powrócili do uregulowań z czasów 
Starej Konfederacji. Jednocześnie proklamowano neutralność kraju, potwierdzo-
ną także przez Kongres Wiedeński.

SWITzERlANd IN THE TIMES OF THE HElvETIC REPUblIC (1798–1802) 
ANd THE MEdIATION (1803–1815) – INSTITUTIONAl FOUNdATIONS

In 1798 the Old Swiss Confederacy, created or rather “refurbished” in 1291, ceased to exist. 
A uniform and indivisible country- the Helvetic Republic- was created from the connection between 
initially three and then finally thirteen cantons. It took place with a substantial help of France and 
its army. The new country (which was de facto a French protectorate) enacted its first constitution 
(the Helvetic Constitution), established a bicameral parliament, a central government and a judicia-

60 M. Aleksandrowicz, System..., s. 53.
61 A. Baur, op. cit., s. 30.
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ry apparatus available for all- the Supreme Tribunal. The cantons lost their independence and they 
became units of the administrative division of the country.

This institutional “experiment” lasted in Switzerland until 1802. Throughout the period of 
five years of the Republic’s existence, the French army continuously stationed in the country; some 
armed outbreaks of the people also took place and the conflict between the unitarists and federalists 
was also escalating. The feuding sides were “reconciled” by Napoleon, who occurred as a “media-
tor” and imposed on Switzerland his constitution- the Act of Mediation (its first nineteen chapters 
included constitutions of respective cantons). The period of Mediation lasted until 1813 when, after 
the fall of Napoleon, the countries of the anti-French coalition demanded its abrogation from Swit-
zerland, which took place towards the end of that year. Simultaneously, the Swiss proclaimed their 
neutrality, which was further confirmed by the Congress of Vienna.
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RES HISTORICA 37, 2014

Wybuch międzynarodowego konfliktu zbrojnego w 1914 r. pobudził polskie 
środowiska polityczne do poszukiwań drogi, która byłaby najkorzystniejsza dla 
sprawy narodowej. Wśród istniejących wówczas orientacji do popularniejszych 
należała koncepcja oparcia się na Austrii. Była ona szczególnie preferowana 
w Galicji, zwolenników miała jednak także  w Królestwie Polskim. Z inicjaty-
wy polityków opowiadających się za takim rozwiązaniem 16 sierpnia 1914 r. 
utworzono w Krakowie Naczelny Komitet Narodowy (NKN)1. Był on główną 
instancją w zakresie wojskowej, skarbowej i politycznej organizacji polskich sił 
zbrojnych walczących u boku monarchii Austro-Węgierskiej. Bezpośrednia opie-
ka nad akcją zbrojną należała do zadań jego Departamentu Wojskowego (DW). 
W pierwszych miesiącach wojny działalność wojskową prowadzono na terenie 
Galicji. Na posiedzeniu NKN 22 listopada 1914 r. uchwalono, aby rozszerzyć 
prace Departamentu na tę część Królestwa Polskiego, którą zarządzała admini-
stracja austriacka. W przypadku terenów kontrolowanych przez Niemców pla-
nowano, że nastąpi to w późniejszym terminie2. Głównym obszarem aktywności 
DW miał być werbunek do Legionów. Zorganizowaną działalność o takim cha-
rakterze na terenie Królestwa rozpoczęto faktycznie w styczniu 1915 r. W począt-
kowym okresie konfliktu zbrojnego ochotnicy z Królestwa Polskiego najczęściej 
wstępowali do tych formacji przez zaciąg bezpośredni  (taka forma powiększania 
szeregów legionowych spotykana była i w okresie istnienia Departamentu), także 
przez komisariaty Wojsk Polskich i komisariaty Polskiej Organizacji Narodowej.

1 Szerzej zob.: K. Srokowski, NKN. Zarys historii Naczelnego Komitetu Narodowego, Kraków 
1923; Dokumenty Naczelnego Komitetu Narodowego 1914–1917, Kraków 1917.

2 J. Mleczak, Akcja werbunkowa Naczelnego Komitetu Narodowego w Galicji i w Królestwie 
Polskim w latach 1914–1916, Przemyśl 1988, s. 24.
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(Uniwersytet jana kochanowskiego w kielcach)

Placówki werbunkowe Departamentu Wojskowego 
Naczelnego Komitetu Narodowego

na terenie okupacji austro-węgierskiej 1915–1916
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Centralę DW zamierzano przenieść z Galicji do kontrolowanego przez nie-
miecką administrację wojskową Sosnowca. Wobec braku zgody na zainstalowa-
nie biur w tym mieście ostatecznie na początku stycznia 1915 r. umieszczono je 
w Sławkowie. Od marca, już na stałe – na prawie dwa lata, zostały one rozlo-
kowane w Piotrkowie Trybunalskim. Zmiana wynikała nie tylko z konieczności 
przeniesienia biur do większego ośrodka, dysponującego dobrą bazą lokalową, 
także z lepszego, bardziej centralnego, położenia miasta.

Agitacja werbunkowa w terenie miała być realizowana przez wysyłanych 
w teren specjalnych emisariuszy. Pierwsze takie osoby pracę rozpoczęły w końcu 
stycznia 1915 r. Na początku kwietnia tego roku ich działalność koncentrowała się 
w czterech okręgach: łódzkim, piotrkowskim, częstochowskim i zagłębiowsko- 
-kieleckim. Najwięcej emisariatów utworzono wówczas w okręgu piotrkowskim; 
na terenie byłej guberni kieleckiej działały cztery placówki o takim charakterze, 
następnie utworzono jeszcze dwie. W lipcu 1915 r. na obszarze okupacji austriac-
kiej nastąpiły zmiany w systemie werbunku. Dotychczasowi emisariusze zostali 
zastąpieni przez oficerów werbunkowych (komisarzy werbunkowych). Byli nimi 
legioniści3, przeważnie chorążowie lub oficerowie, rzadziej funkcję tę powierza-
no osobom z niższą szarżą (np. sierżantom). Przyjęto zasadę – nie do końca potem 
realizowaną w praktyce – że każdemu oficerowi werbunkowemu zostanie przy-
dzielony jeden podoficer i czterech żołnierzy – legionistów. W tym ostatnim przy-
padku chodziło o osoby posiadające stopień szeregowca lub starszego szeregow-
ca. Praktyka spowodowała, że w zależności od potrzeb, także możliwości centrali 
w Piotrkowie, liczba personelu w poszczególnych placówkach była różna.

W drugiej połowie 1915 r. i w 1916 r. działało w różnych miejscowościach 
okupacji austriackiej 28 biur werbunkowych. Pracujący w biurach oficerowie 
werbunkowi pełnili swe funkcje przeważnie nie dłużej niż kilka miesięcy. Dość 
częste zmiany następowały także wśród pozostałych osób przydzielonych do po-
szczególnych placówek. Działalność biur werbunkowych w latach 1915–1916 
rozwinęła się szczególnie w okupacji austriackiej. Władze niemieckie nie wy-
raziły zgody na prowadzenie oficjalnego werbunku na terenach im podległych. 
Mimo takiego stanowiska nieraz godzono się tolerować akcję werbunkową, choć 
i wówczas napotykała ona na przeszkody. W niektórych miejscowościach, gdzie 
Niemcy sprzeciwiali się prowadzeniu jawnej agitacji, prowadzono ją w sposób  
poufny.

Zdecydowana większość placówek werbunkowych działała na terenie poje-
dynczych powiatów. Na obszarze byłej  guberni kieleckiej pierwsze biura wer-
bunkowe – początkowo, o czym była już mowa, były nimi emisariaty – powstały 
pod koniec stycznia 1915 r.4. Najwcześniej utworzono je w Olkuszu, Miecho-

3 Część emisariuszy była cywilami.
4 Ustalenia zawarte w artykule dotyczyć będą okupacji austriackiej, jednak ze szczególnym 

uwzględnieniem trzech byłych guberni: kieleckiej, radomskiej i lubelskiej (przed utworzeniem 
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wie i Jędrzejowie. Placówka w Kielcach powstała w maju 1915 r., ale wkrótce 
władze austriackie nakazały jej zwinięcie. Pracę w mieście przez kilka miesięcy 
prowadzono w sposób poufny, także przez działający od maja do sierpnia 1915 r. 
kielecki okręgowy emisariat werbunkowy (jego siedziba mieściła się jednak w Ję-
drzejowie). Emisariatowi okręgowemu podlegały okoliczne struktury werbunko-
we działające na szczeblu powiatu. Ponowne oficjalne uruchomienie placówki 
w Kielcach nastąpiło w październiku. W tym czasie poza Kielcami biura werbun-
kowe działały także w siedzibach pozostałych sześciu powiatów byłej guberni.

Na ziemi radomskiej proces uruchamiania struktur werbunkowych zainicjo-
wano kilka miesięcy później niż na Kielecczyźnie. Spośród nich najwcześniej 
(w maju 1915 r.) utworzono placówki w Końskich i Opocznie. W samym Ra-
domiu biuro powstało dopiero we wrześniu 1915 r. Poza typowymi placówkami 
werbunkowymi na ziemi radomskiej funkcjonował także Dom Transportowy Le-
gionów Polskich w Białobrzegach. Początkowo w leżących w powiecie radom-
skim Białobrzegach działało także biuro werbunkowe (prawdopodobnie powstało 
w czerwcu). Po kilku miesiącach struktura białobrzeska została zlikwidowana. 
W jej miejsce w listopadzie 1915 r. utworzono właśnie Dom Transportowy5. Jego 
zadaniem było przyjmowanie zgłaszających się ochotników z terenu okupacji nie-
mieckiej. Dom Transportowy był jedyną tego typu placówką funkcjonującą na 
terenie Królestwa Polskiego.

W przypadku Lubelszczyzny akcja werbunkowa do Legionów Polskich, pro-
wadzona przez specjalnie tworzone placówki, rozpoczęta została później niż na 
obszarze po lewej stronie Wisły. Wynikało to z kształtowania się linii frontu – 
struktury werbunkowe można było zakładać na terenach wolnych od wojsk ro-
syjskich. Na Lubelszczyźnie pierwsze biura werbunkowe zaczęto organizować 
od sierpnia 1915 r. Właśnie wówczas powstała placówka w Lublinie6. W kolej-
nych dwóch miesiącach biura utworzono w większości pozostałych powiatów. 
Wyjątkiem był powiat chełmski, tomaszowski i hrubieszowski. Te tereny w skład 
Generalnego Gubernatorstwa Lubelskiego weszły dopiero w czerwcu 1916 r. 
Placówki werbunkowe utworzono tu w sierpniu 1916 r.7 (w Tomaszowie oficer 

guberni chełmskiej). Wybór materiałów źródłowych zawierających informacje o analizowanym 
zagadnieniu zob.: Raporty i korespondencja oficerów werbunkowych Departamentu Wojskowego 
Naczelnego Komitetu Narodowego 1915–1916. Ziemia kielecka, oprac. J. Z. Pająk, Kielce 2007; 
Raporty… . Ziemia radomska, oprac. M. Przeniosło, Kielce 2007; Raporty… . Ziemia lubelska, 
oprac. M. Przeniosło, Kielce (w druku).

5 Szerzej: M. Przeniosło, Białobrzegi w latach I wojny światowej, [w:] Białobrzegi. Studia 
i szkice z dziejów miasta, red. R. Renz, Radom 1999, s. 93–96.

6 Na temat werbunku na Lubelszczyźnie pisze także: J. Konefał, Do Ciebie, Polsko… . Legio-
ny Polskie w Lubelskiem 1914–1918, Lublin 2008.

7 W Chełmie prowizoryczną placówkę zorganizowano już w sierpniu 1915 r., wówczas na jej 
czele stał podporucznik Franciszek Boczarski. Na temat jej funkcjonowania w kolejnych miesiącach 
brak bliższych informacji. Jan Hupka wspomina o swojej wizycie w placówce w marcu 1916 r. Nie 
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werbunkowy objął urzędowanie faktycznie w październiku). Placówka lubelska 
wobec pozostałych biur działających na Lubelszczyźnie odgrywała rolę koordy-
natora prowadzonych prac. Tak działo się szczególnie w początkowym okresie 
kierowania nią przez Jana Dąbskiego (swą funkcję pełnił od października 1915 
do listopada 1916 r.).

Jak już wspomniano, częstym zjawiskiem były zmiany w obsadzie poszcze-
gólnych placówek werbunkowych. Na wolne stanowiska przydzielano zwy-
kle osoby, które miały już doświadczenie w pracy werbunkowej. Otrzymywa-
ły podobne obowiązki jak wcześniej, nieraz przenosiny wiązały się z awansem. 
Część osób trafiających do poszczególnych placówek to legioniści przenoszeni 
bezpośrednio z oddziałów frontowych (np. ze względu na stan zdrowia). Nie-
którzy w ogóle nie posiadali wcześniejszego stażu legionowego, po przyjęciu do 
tych formacji zapewniono im jedynie krótkie przeszkolenie. Wolne stanowiska 
w biurach zwykle były uzupełniane z pewnym opóźnieniem. Nagminne były tak-
że sytuacje, że osoba otrzymująca przydział do danej placówki trafiała do niej 
dopiero po kilku tygodniach. W przypadku wakatów na stanowisku kierującego 
biurem potrzebne były czasowe zastępstwa do chwili mianowania nowego ofice-
ra. Funkcję tę powierzano legioniście najstarszemu stopniem aktualnie służącemu 
w placówce – zwykle była to osoba posiadająca stopień sierżanta, rzadziej plu-
tonowego. Nieobecności kierującego biurem (np. w związku z urlopem lub cho-
robą) oczywiście nie wymagały decyzji centrali w Piotrkowie co do mianowania 
czasowego zastępcy.

Wątkiem wartym podjęcia jest charakterystyka oficerów jako zbiorowości. 
Nie była to z pewnością grupa jednorodna, poszczególne osoby różniły się po-
chodzeniem społecznym, wykształceniem, przebiegiem drogi zawodowej, faktem 
ewentualnego wcześniejszego zaangażowania społecznego i politycznego, także 
wiekiem, stażem w szeregach legionowych. Bardziej szczegółowe prześledzenie 
działalności poszczególnych osób mogłoby dodatkowo pozwolić na wyciągnięcie 
wniosków dotyczących ich cech charakteru, komunikatywności, posiadanych pre-
dyspozycji do kierowania placówką werbunkową. Autor poddał wstępnej analizie 
życiorysy osób kierujących placówkami werbunkowymi działającymi na terenie 
trzech byłych guberni: kieleckiej, radomskiej i lubelskiej. Dotyczyło to 61 osób. 
Nie zawsze możliwe było pozyskanie wszystkich potrzebnych informacji, jednak 
w przypadku większości emisariuszy i oficerów udało się ustalić przynajmniej 
podstawowe dane8.

miała ona w tym czasie w składzie oficera, wraz z dwoma szeregowcami służbę pełnił w niej kapral 
legionowy. J. Hupka, Z czasów Wielkiej Wojny. Pamiętnik nie kombatanta, wyd. 2, Lwów 1937, 
s. 169.

8 Potrzebne informacje czerpane były przede wszystkim z materiałów zgromadzonych w Ar-
chiwum Narodowym w Krakowie (dalej: AN Kraków) – z zespołu Archiwum Naczelnego Komitetu 
Narodowego 1914–1921 (dalej: Archiwum NKN); z Raportów oficerów werbunkowych (zob. przy-
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Osoby pełniące w latach wojny funkcję emisariuszy i oficerów werbunko-
wych wywodziły się z różnych środowisk społecznych. Najliczniejsza grupa wy-
chowała się w rodzinach inteligenckich, w tym urzędniczych, znajdujemy jednak 
także przedstawicieli środowiska robotniczego i chłopskiego. Rodzice kilku osób 
byli właścicielami majątków ziemskich.

Kierujący placówkami werbunkowymi w momencie powołania ich na 
tę funkcję byli zwykle ludźmi młodymi, przeważały osoby w wieku około 30 
lat. Zdarzali się jednak znacznie młodsi, jeden z oficerów urodził się w 1893 r., 
w chwili objęcia funkcji miał więc 22 lata (chodzi o kierującego w latach 1915–
1916 placówką w Pińczowie Stefana Starzyńskiego – późniejszego prezydenta 
Warszawy). Niektórzy byli jednak znacznie starsi, np. urodzony w 1861 r. Antoni 
Siemaszko (placówka w Janowie Lubelskim9) czy urodzony w 1863 r. Stefan Bu-
chowiecki (placówka w Olkuszu).

Zdecydowana większość osób kierujących na terenie okupacji austriackiej 
placówkami werbunkowymi miejscem zamieszkania związana było z Galicją. 
W tej grupie bezpośrednio przed wojną duża część pracowała bądź uczyła się 
w Krakowie lub Lwowie. Osoby z Królestwa Polskiego zdarzały się, ale było ich 
niewiele. Kilkoro wprawdzie urodziło się w Królestwie i tam początkowo miesz-
kało, ale w pewnym momencie trafiło na teren Galicji, np. szukając schronienia 
przed represjami będącymi skutkiem działalności niepodległościowej. Wśród ta-
kich osób znajdował się socjalista Stefan Lelek, kierujący placówką w Janowie 
Lubelskim. Za działalność w okresie rewolucji 1905 r. skazany został na zesłanie 
na Syberię. Udało mu się zbiec do Japonii, stamtąd trafił do Stanów Zjednoczo-
nych, następnie osiadł w Galicji (na Uniwersytecie Jagiellońskim kontynuował 
studia prawnicze rozpoczęte w USA).

Przeważająca część emisariuszy i oficerów werbunkowych była dobrze 
wykształcona. Zdecydowana większość miała ukończone lub przynajmniej roz-
poczęte studia wyższe (najczęściej studia odbywali na Uniwersytecie Jagielloń-
skim lub Uniwersytecie Lwowskim, nieraz także na uczelniach zagranicznych). 
W gronie analizowanych osób znajdujemy specjalistów z różnych dziedzin: m.in. 
prawników, dziennikarzy, chemików, historyków, inżynierów, także artystów – 
aktorów, malarzy. Niektórzy posiadali dyplomy doktorskie, chociażby Antoni 
Plutyński (placówka w Hrubieszowie), który był doktorem prawa, czy historyk 
Jan Dąbrowski (placówka w Końskich). Osoby z doktoratem zdarzały się zresztą 
także  wśród pozostałego personelu biur. Tak było  z matematykiem Zygmuntem 

pis 4); także z pracy W. K. Cygana, Oficerowie Legionów Polskich 1914–1917. Słownik biograficz-
ny, t. 1–5, Warszawa 2005–2007. Liczne uzupełnienia i sprostowania dotyczące not biograficznych 
zamieszczonych w pracy W. K. Cygana zawiera artykuł recenzyjny K. Stepana, Prawie jak słownik, 
„Mars – problematyka i historia wojskowości: studia i materiały” 2006, t. 20, s. 153–226.

9 Wraz z nim w placówce służył także jego syn Wojciech, ur. w 1897 r. W 1920 r. poległ 
w wojnie polsko-bolszewickiej.
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Janiszewskim, przed wojną docentem na Uniwersytecie Lwowskim. Sierżant Ja-
niszewski służył w placówce we Włoszczowie. W 1919 r. został profesorem Uni-
wersytetu Warszawskiego10. Karierę naukową wybrał też wspomniany wcześniej 
Jan Dąbrowski, po wojnie został profesorem Uniwersytetu Wileńskiego, następ-
nie Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Część osób, które powołano do kierowania placówkami werbunkowymi, 
posiadała spore doświadczenie w działalności społecznej, niektóre osoby także 
doświadczenie polityczne. Wśród oficerów znajdowali się nie tylko członkowie  
różnych partii (najczęściej będących częścią składową ruchu socjalistycznego lub 
ludowego), ale i osoby wchodzące do gremiów kierowniczych poszczególnych 
partii. Tak było chociażby z Tadeuszem Regerem, kierującym placówką w Opa-
towie. Przed wojną był on działaczem Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej 
Galicji i Śląska, z jej ramienia w latach 1911–1918 zasiadał jako poseł w Radzie 
Państwa w Wiedniu. W niepodległej Polsce niektórzy byli emisariusze i oficero-
wie werbunkowi pełnili ważne funkcje państwowe: ministrów i wiceministrów, 
posłów, senatorów. Oficer werbunkowy w Chełmie – Eugeniusz Kwiatkowski – 
został wicepremierem. Niektórzy dosłużyli się wysokich szarż wojskowych – Ste-
fan Buchowiecki (placówka w Olkuszu) i Adam Dobrodzicki (placówka w Koń-
skich) zostali generałami.

Oficerowie werbunkowi zwykle pełnili służbę w danej placówce przez kil-
ka miesięcy. Nieraz po opuszczeniu kierowanego przez siebie biura otrzymywali 
przydział do innego. Zdarzało się, że dochodziło do zamiany oficerów w ramach 
dwóch placówek. Przyczyny zmian mogły być różne, nieraz dokonywano ich na 
prośbę samych zainteresowanych, nieraz bardziej doświadczonemu i sprawdzo-
nemu oficerowi powierzano powiat trudniejszy pod względem pracy werbunko-
wej. W kilku placówkach oficerowie pełnili swe obowiązki przez cały lub prawie 
cały okres istnienia danej struktury.

Głównym zadaniem personelu werbunkowego było przyciągnięcie do służby 
legionowej jak największej liczby chętnych. Jedną z podstawowych form dzia-
łalności każdej placówki była organizacja zebrań z udziałem mieszkańców danej 
miejscowości. Pamiętać należy, że zwykle duża część uczestników takich spotkań 
była analfabetami, stąd tematyka i sposób przekazywania informacji musiały być 
dostosowane do ich poziomu. Na zebraniach osoba (osoby) prowadząca agitację 
werbunkową w wygłoszonej mowie starała się przedstawić przybyłym znaczenie 
i cele Legionów oraz przybliżyć aktualną sytuację polityczną oraz militarną. Na-
stępnie zwykle próbowała wciągnąć uczestników do dyskusji, co nie zawsze się 
udawało. Zebrani odzywali się niechętnie, ewentualne pytania, jakie zadawali, 
bardziej związane były z ich aktualnymi bolączkami niż z kwestiami legionowy-
mi. Formą agitacji prolegionowej był także kolportaż prasy i broszur o tematyce 

10 Był współtwórcą polskiej szkoły matematycznej.
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niepodległościowej. Zajmowali się tym legioniści służący w placówkach werbun-
kowych lub zaufani ludzie zamieszkali na danym terenie, którym pracownicy biur 
dostarczali potrzebne materiały. Poszczególne publikacje kolportowano często 
bezpłatnie, gdyż był to jedyny sposób bardziej masowego ich odbioru. Część była 
płatna, ale te cieszyły się mniejszą popularnością. Bezpłatne rozdawanie materia-
łów agitacyjnych miało jednak ujemne strony. Stanisław Radoń, czasowo pełnią-
cy funkcję oficera werbunkowego w Radomiu, pisał w raporcie z czerwca 1916 r.: 
„Bibułę i afisze przyjmują chłopi z uśmiechem i szeptaniem: »za germańskie pie-
niądze«”11. Pojawianie się takich komentarzy z pewnością nie ułatwiało werbun-
ku. Zdarzały się jednak wypadki, że również chłopi kupowali od pracowników 
biur werbunkowych różne materiały, a szczególnie bieżące gazety. Donosił o tym 
np. w czerwcu 1915 r. Andrzej Kulwieć, emisariusz na powiat włoszczowski12. 
Częstym sposobem agitacji było też rozwieszanie plakatów i odezw legionowych 
w najbardziej uczęszczanych punktach danej miejscowości. 

Większość placówek werbunkowych prowadziła aktywną działalność wspie-
rającą ludność cywilną. Chętnym udzielano różnego rodzaju porad, szczególnie 
w sprawach urzędowych. Starano się interweniować, gdy dochodziło do konflik-
tów między mieszkańcami a administracją okupacyjną, także w przypadku nad-
miernej eksploatacji ekonomicznej prowadzonej przez władze austriackie (nie 
przynosiło to zwykle większych rezultatów). Organizowano pomoc materialną 
dla rodzin legionistów – pośrednio miało to wpływ  i na sam werbunek, dodat-
kowo zachęcało bowiem potencjalnych kandydatów do wstępowania w szeregi 
legionowe. Środki, jakimi dysponowano na ten cel, nie były jednak zbyt duże. 
Pracownicy biur werbunkowych angażowali się także w realizowane na danym 
terenie różnego rodzaju inicjatywy o charakterze kulturalnym czy oświatowym. 
Mogły to być pomysły jedynie wspierane przez placówki, były i takie, które biura 
werbunkowe firmowały. Taki charakter miała np. zorganizowana przez placówkę 
radomską „Bezpłatna Czytelnia”, która przeznaczona była głównie dla młodzieży. 
Można w niej było skorzystać z licznych tytułów gazet ukazujących się w Króle-
stwie i Galicji. Pomieszczenie Czytelni wykorzystywano także przy organizowa-
niu pogadanek o tematyce niepodległościowej13.

Wszystkie placówki werbunkowe angażowały się w organizację obchodów 
rocznic narodowych. Dotyczyło to przede wszystkim upamiętnienia rocznic 
kościuszkowskich, powstania listopadowego i styczniowego oraz Konstytucji 
3 maja. Okupanci na ogół udzielali zezwoleń na organizację obchodów, szczegól-
nie dotyczyło to władz austriackich14. Chciały w ten sposób zdobyć przychylność 

11 AN Kraków, Archiwum NKN, sygn. 344, k. 253.
12 Ibid., sygn. 353, k. 28.
13 Ibid., sygn. 344, k. 417–429.
14 Nieraz wsparcie było bardzo wymierne. Oficer werbunkowy w Puławach Tadeusz Młod-

kowski w swym raporcie z 1 lutego 1916 r. pisał o zakończonych uroczystościach rocznicowych: 
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społeczeństwa, nie bez znaczenia było również to, że uroczystości miały często 
wydźwięk antyrosyjski. Udział pracowników biur werbunkowych widoczny był 
na etapie planowania poszczególnych przedsięwzięć, także podczas ich realizacji. 
W tym drugim wypadku służący w biurach wygłaszali np. pogadanki na uroczy-
stych zebraniach okolicznościowych, zabierali głos podczas odsłaniania pamiąt-
kowych tablic i pomników, uczestniczyli w uroczystych nabożeństwach, manife-
stacjach, pochodach, koncertach, wystawach.

Placówkom werbunkowym starały się pomagać niektóre austro-węgier-
skie komendy powiatowe, było to wynikiem zaleceń płynących z Generalnego 
Gubernatorstwa w Lublinie. Mimo takich wytycznych w niektórych powiatach 
miejscowe władze okupacyjne traktowały oficerów werbunkowych dość chłod-
no, a nieraz wręcz przeszkadzały im w pracy15. Przy prowadzeniu agitacji dużym 
ułatwieniem było, gdy komendant powiatu wydawał polecenie wójtom i sołty-
som na podległym mu terenie, by ci wspierali osoby prowadzące werbunek. Cho-
dziło tu głównie o udostępnianie pomieszczeń na odbycie zebrań i zwołanie na 
nie miejscowej ludności. Pewnej pomocy placówkom werbunkowym udzielała 
także żandarmeria austriacka, szczególnie osoby pochodzące z Galicji. Żandarmi 
nieraz sami zachęcali ludność do wstępowania w szeregi legionowe. Emisariu-
sze i oficerowie werbunkowi donosili jednak, że zdarzały się wypadki odwrotne. 
Szczególnie żandarmi – Czesi, niekiedy wręcz zniechęcali do akcji legionowej, 
zapowiadając szybki powrót Rosjan na ziemie Królestwa Polskiego. Podobną 
agitację prowadzili nieraz także żołnierze czescy. Wsparcie władz okupacyjnych 
niewątpliwie pomagało w pracy werbunkowej, z drugiej jednak strony, pogłębiało 
przekonanie wśród ludności o ich ścisłych powiązaniach z Legionami.

Emisariaty, a potem placówki werbunkowe miały dość ograniczony kontakt 
z Departamentem Wojskowym i funkcjonującym w jego ramach Centralnym Biu-
rem Werbunkowym. Rozkazy i różnego rodzaju informacje docierały ze sporym 
opóźnieniem, sami oficerowie na organizowane w Piotrkowie narady i szkolenia 
wyjeżdżali rzadko. Podstawowym materiałem, na podstawie którego piotrkow-
ska centrala oceniała pracę poszczególnych placówek, były cyklicznie przesyłane 
raporty z prowadzonych prac werbunkowych16. Sprawozdania przygotowywane 
przez poszczególne biura stanowią cenny materiał źródłowy pomocny nie tylko 
przy rozpoznawaniu problematyki samego werbunku i stosunku do niego spo-

„Obchody powstania styczniowego odbyły się prawie we wszystkich miasteczkach powiatu. Udział 
ludzi w nich był dużo większy niż w obchodach listopadowych. Ruszyły się nawet Puławy, których 
zdawało się nic już poruszyć nie zdoła. Dzięki doskonałym stosunkom, jakie mam z Komendą, do-
staliśmy na obchód olbrzymią salę w gmachu jadalni oficerskiej, a nawet Komenda urządziła nam 
scenę i zaprowadziła oświetlenie. Wszyscy prawie członkowie Komendy z komendantem na czele 
byli obecni”, ibid., sygn. 343, k. 26, 27.

15 Zob. np.: Centralne Archiwum Wojskowe (dalej: CAW), Legiony Polskie, sygn. 120.1.77, 
Odprawa oficerów werbunkowych Legionów Polskich w dniach 29–30 III 1916.

16 Fragmenty kilku raportów były już cytowane we wcześniejszej części artykułu.
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łeczeństwa17. Znajdujemy w nich bogate informacje na temat aktywności spo-
łecznej i politycznej mieszkańców terenów okupowanych, stosunku do rozgry-
wających się wydarzeń, ich życia codziennego. W materiałach wiele jest infor-
macji o aktualnym stanowisku polskich obozów politycznych wobec Legionów, 
wzajemnych relacjach (w tym konfliktach) poszczególnych nurtów obozu nie-
podległościowego, także o stosunku do Legionów władz okupacyjnych. Jak już 
wcześniej wspomniano, oficerowie werbunkowi w większości byli ludźmi dobrze 
wykształconymi, na ogół posiadali też pewne doświadczenie w pracy społecznej, 
nieraz politycznej. Miało to wpływ na ich zwykle trafną oceną rozgrywających się 
wydarzeń. To z kolei znajdowało odzwierciedlenie w przygotowywanych rapor-
tach. Oczywiście w dokumentach tych zdarzają się również sądy i spostrzeżenia 
powierzchowne i nadmiernie uproszczone.

Agitacja werbunkowa przynosiła na ogół dość skromne rezultaty. Wprawdzie 
stopniowo stosunek do personelu placówek i samych Legionów był coraz bardziej 
pozytywny, jednak na ogół nie przekładało się to na zgłaszanie chęci służenia 
w tych formacjach. Przyczyny takiego stanu rzeczy były różne. Zwrócić można 
uwagę na niektóre czynniki determinujące postawy ludności. 

Ze strzelcami, a następnie z legionistami mieszkańcy Królestwa Polskiego 
mieli możliwość kontaktu od pierwszych dni wojny. Szczególnie początkowo 
postawa części społeczeństwa wobec tych formacji była nieufna, a zdarzało się, 
że i nieprzyjazna. Przyczyn stosunkowo małej popularności Legionów Polskich 
w szerszych kręgach należałoby szukać m.in. w słabej orientacji co do celów i za-
dań, jakie sobie stawiały, ale także w polityce i zachowaniu się wobec ludności 
polskiej wojskowych i cywilnych władz państw centralnych, z którymi Legiony 
współdziałały i z którymi je często utożsamiano. Wycofanie się w początkowym 
okresie I wojny światowej armii rosyjskiej z części terenów Królestwa Polskiego 
było przez dużą część społeczeństwa traktowane jako zjawisko przejściowe. Wie-
le osób, szczególnie rodziny żołnierzy – Polaków, walczących w szeregach armii 
carskiej, opowiadało się za rozstrzygnięciami militarnymi korzystnymi dla Rosji. 
Uważały one żołnierzy rosyjskich za „swoich” i oczekiwały ich powrotu18. Lansu-
jąc orientację na Rosję, nastroje takie starała się ugruntowywać, posiadająca silne 
wpływy w społeczeństwie, Narodowa Demokracja. Sympatie prorosyjskie pogłę-
biło także dość poprawne zachowanie się wojsk carskich, płacenie za robociznę 
i świadczenia na rzecz armii. Bardziej krytycznie na Rosjan patrzono na terenach 
objętych w 1915 r. celowym niszczeniem i ewakuacją (taktykę zostawiania za 
sobą „spalonej ziemi” w szerszej skali stosowano po prawej stronie Wisły, w tym 
na Lubelszczyźnie, również jednak w rejonie Radomia). Nastroje nieprzychylne 

17 Raporty i innego rodzaju korespondencja wytworzona przez placówki werbunkowe znajdu-
ją się w przywoływanym już zespole Archiwum NKN przechowywanym w Archiwum Narodowym 
w Krakowie.

18 Postawę większości społeczeństwa określić można jednak jako neutralną i wyczekującą.
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wobec wojsk rosyjskich pojawiły się także na obszarach, na których na większą 
skalę przeprowadzano akcje rekwizycyjne.

Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że duża część społeczeństwa posiadała sto-
sunkowo słabą wiedzę nie tylko na temat Legionów i celów, jakie sobie stawiały, 
ale także ogólnie niewielką orientację co do otaczającej rzeczywistości społecz-
no-politycznej, mechanizmów i przyczyn rozgrywających się wydarzeń. Jednym 
z głównych czynników mających wpływ na taką sytuację były małe możliwości 
kształcenia się. Zarówno mieszkańcy wsi, jak i miast w większości byli anal-
fabetami. Według obliczeń przeprowadzonych w 1916 r. umiejętności czytania 
i pisania nie posiadało 56,8% mieszkańców okupacji austriackiej w wieku powy-
żej 6 lat. Najgorzej sytuacja pod tym względem wyglądała w powiecie iłżeckim 
(75,3%) i opoczyńskim (68,9%), najlepiej – w miechowskim (39,7%) i pińczow-
skim (44,9%). W powiatach, których stolicami były większe miasta, sytuacja nie 
różniła się od pozostałych obszarów, w powiecie kieleckim było to 49,6%, lubel-
skim 50,5%, piotrkowskim 58,3%, natomiast w radomskim 67,9%19.

W raportach emisariuszy i oficerów werbunkowych znajdujemy relacje 
świadczące o dużych kłopotach, jakie napotykano podczas prowadzenia werbun-
ku. Niektóre z opisywanych zjawisk werbunek wręcz uniemożliwiały. Drastycz-
nym przykładem niechęci do Legionów były np. wydarzenia w Bolesławiu w po-
wiecie olkuskim. Na początku lutego 1915 r. kilkusetosobowa grupa włościan 
z okolicznych wiosek, uzbrojona w widły, kosy i kamienie, udała się pod lokal 
legionowej komendy placu. Doszło do starcia tłumu z oddziałem legionowym, 
podczas którego zginęło dwóch chłopów. Jedną z bezpośrednich przyczyn nie-
zadowolenia włościan i zorganizowania przez nich pochodu było wcześniejsze 
aresztowanie przez patrole legionowe grupy osób zajmujących się przemytem. 
Wydarzenie to w dużym stopniu utrudniło w kolejnych tygodniach prowadzenie 
akcji werbunkowej w całym powiecie olkuskim20. W pierwszej połowie 1915 r. 
zdarzały się również postawy bardziej przychylne Legionom i akcji werbunkowej 
do nich. Emisariusz z Jędrzejowa, Juliusz Jamróz, w lutym 1915 r. donosił o jego 
dobrym przyjęciu przez mieszkańców Jasionnej, pisał też o fakcie zebrania grupy 
chłopów, którzy zajęli się kolportażem gazet i broszur legionowych21. 

Niekorzystnie na werbunku odbijał się też przymusowy, prowadzony nie-
raz w dość drastyczny sposób, pobór do oddziałów robotniczych (wykonywały 
na rzecz okupanta różnego rodzaju prace, szczególnie ziemne). Rozsiewane do-
datkowo pogłoski o możliwości wykorzystania robotników do prac poza Króle-
stwem, czy wręcz o wcieleniu ich do wojska austriackiego, wywoływały ogrom-
ne zaniepokojenie ludności. Świadczy o tym chociażby fragment raportu oficera 

19 Archiwum Państwowe w Radomiu, Komisja Szkolna Ziemi Radomskiej, sygn. 6, Wykazy 
statystyczne dotyczące szkolnictwa.

20 CAW, NKN, sygn. 150.1.24, Sprawozdanie delegata NKN na powiat olkuski z 15 II 1915.
21 AN Kraków, Archiwum NKN, sygn. 326, k. 17–18.

MAREk PRzENIOSłO



75

werbunkowego z Buska Tadeusza Hartleba, który w czerwcu 1916 r. pisał do De-
partamentu Wojskowego:

Co do oddziałów robotniczych, to wywołała szaloną panikę zapowiedź, że oddziały te wysłane 
zostaną na Węgry, a Węgrzy tak strasznie zapisali się w pamięci chłopów, że wyjazd ten uważany 
jest za gorszy, niżby było zabranie do Rosji. W kilku wsiach koło Stopnicy wybuchły rozruchy. [...] 
Pokazywanie się legionistów w takim czasie na wsi jest zgoła niewskazane, gdyż wśród chłopów 
istnieje przekonanie, że legioniści to tylko pewna odmiana żandarmerii, tylko gorsza, bo polska, 
a więc trzymająca ze szlachtą. Bajki o pańszczyźnie wciąż krążą wśród chłopów i wciąż z niewia-
domych źródeł są podsycane22.

Wzrost nastrojów antylegionowych w związku z przymusową branką do od-
działów robotniczych zanotowano także w innych częściach okupacji. Tak było 
chociażby w powiecie radomskim. Stanisław Radoń w maju 1916 r. pisał w swym 
raporcie:

W ogóle branka do oddziałów wpłynęła fatalnie na spokojniejszą już częściowo opinię tu-
tejszego ludu. Znalazłszy się dwa dni temu we wsi Wośniki (6 wiorst od Radomia), gdy w grupie 
włościan zacząłem mówić o dodatniej stronie działalności Legionów dla nich, musiałem się ratować 
ucieczką, gdyż groziło mi pobicie. Dwa tygodnie temu tamże nastrój był dla nas wcale przychylny23.

Zachowanie się ludności, mimo organizowania wielu akcji uświadamiają-
cych, było nieraz dość zaskakujące. Działający w powiecie opatowskim oficer 
werbunkowy Tadeusz Reger jeszcze w czerwcu 1916 r., donosząc o postawach 
ludności na terenie, w którym prowadził agitację, pisał:

Nie dziw więc, że gdzie się pokażemy, zwłaszcza w południowej części powiatu i koło Gór 
Świętokrzyskich, rozlega się okrzyk: „Ludzie uciekajta – Legiony idą!”. Widok idącego samot-
nie obywatela Masłońskiego spowodował w Szumsku masową ucieczkę mężczyzn do lasu. [...] 
W Szumsku, Antoniowie i okolicznych szkołach wiejskich zostawiają dzieci zeszyty swoje nie-
podpisane, bo rodzice zabronili im jakiegokolwiek podpisywania się, bo „to spisują do Legionów”. 
Członkowie Komitetu Ratunkowego żalą się, że przy spisywaniu szkód wojennych chłopi nie chcą 
podpisywać protokołów, bojąc się, że ich za to zabiorą do Legionów. Ogólnie wśród chłopów utrzy-
muje się opinia, że Legiony to sprawa księży i panów, którzy chcą na powrót zaprowadzić pańsz-
czyznę. Wśród takiego nastroju akcja werbunkowa nie może iść pomyślnie24.

Sytuacje takie zdarzały się i na innych obszarach, jednak stopniowo były one 
coraz rzadsze. Wizyty emisariuszy, a potem oficerów werbunkowych lub też osób 
z ich biur nie wzbudzały już takich emocji jak początkowo. Traktowano je nawet 
jako okazję do uzyskania ciekawych informacji o aktualnych wydarzeniach na 
froncie, zdobycia najnowszych gazet itp. Zmiana negatywnego stanowiska czę-

22 Ibid., sygn. 321, k. 56.
23 Ibid., sygn. 344, k. 211–212.
24 Ibid., sygn. 338, k. 100.
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ści społeczeństwa wobec Legionów następowała najczęściej dopiero po pewnym 
czasie. Dzięki odpowiedniej agitacji, a od drugiej połowy 1915 r. także w związku 
z oddaleniem się linii frontu25, społeczeństwo tej części Królestwa, gdzie prowa-
dzono akcję werbunkową, zachowywało się wobec Legionów bardziej przychyl-
nie, a nieraz również wstępowało w ich szeregi.

Poza pracownikami emisariatów, a potem biur werbunkowych, agitację za 
wstępowaniem do Legionów prowadziły organizacje społeczno-niepodległościo-
we, partie polityczne, także osoby niezrzeszone. W raportach emisariuszy i ofi-
cerów werbunkowych znajdujemy wzmianki o współpracy z nimi członków róż-
nych ugrupowań politycznych i organizacji społecznych podczas organizowania 
zebrań, kolportażu literatury legionowej, zakładaniu kół skupiających sympaty-
ków Legionów. Koła prolegionowe w większej ilości zaczęły powstawać dopiero 
w drugiej połowie 1915 r., po całkowitym opuszczeniu Królestwa Polskiego przez 
Rosjan. Jesienią 1915 r. tylko w powiecie włoszczowskim funkcjonowało sześć 
organizacji o takim charakterze26.

Agitacja werbunkowa spotykała się z kontragitacją lokalnych działaczy Naro-
dowej Demokracji. W niektórych powiatach zdecydowanie przeciw werbunkowi 
występowali księża katoliccy. Z licznych wypowiedzi antylegionowych znany był 
chociażby biskup kielecki Augustyn Łosiński. Niechętni Legionom byli niektó-
rzy ziemianie oraz część inteligencji prowincjonalnej. Przeciwników werbunku 
przybyło w drugiej połowie 1915 r., a szczególnie w 1916 r., kiedy to duża część 
dotychczasowych współpracowników oficerów werbunkowych przestała popie-
rać dalszy zaciąg do Legionów. Z placówek werbunkowych na własne żądanie 
w tym czasie odeszło też wielu służących w nich legionistów (zwykle wracali oni 
do swych jednostek macierzystych)27. Kroki te spowodowane były konfliktami 
między NKN i jego Departamentem Wojskowym a Józefem Piłsudskim i osoba-
mi z nim związanymi. Lokalne środowiska niepodległościowe zaczęły prowadzić 
nawet bardziej zorganizowaną akcję antywerbunkową. Jednocześnie starano się 
rozbudowywać szeregi Polskiej Organizacji Wojskowej (POW). Bardzo obrazo-
wo (i emocjonalnie) o konflikcie lokalnych środowisk niepodległościowych zwią-
zanych z Józefem Piłsudskim i aparatem werbunkowym Departamentu Wojsko-
wego na Lubelszczyźnie pisze w swej pracy Franciszek Żurek (sam Żurek silnie 
związany był z nurtem antywerbunkowym)28. Ostateczne rozstanie Piłsudskiego 

25 Wyparcie Rosjan z Królestwa Polskiego miało dla części społeczeństwa duże znaczenie 
psychologiczne. Wcześniej niektórzy czuli ogromny respekt przed potęgą militarną Rosji, sądząc, 
że armia carska jest nie do pokonania.

26 AN Kraków, Archiwum NKN, sygn. 353, k. 63.
27 Ich miejsce zajmowały często osoby mniej doświadczone, co z pewnością wpływało na 

efekty samego werbunku.
28 F. Żurek, Powiat krasnostawski w walce o wolność, wyd. 2, Lublin 2009 (wyd. 1: 1937), 

s. 92–95.
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i jego zwolenników z orientacją na państwa centralne nastąpiło w połowie 1917 r., 
kulminacją tego procesu był tzw. kryzys przysięgowy.

Początkowo jedną z prężniej działających organizacji wspierających pracę 
placówek werbunkowych była Liga Kobiet Pogotowia Wojennego. Powstała ona 
w Warszawie w kwietniu 1913 r. Celem Ligi miała być współpraca z obozem ir-
redenty antyrosyjskiej w Galicji i przygotowanie się do spodziewanego wybuchu 
konfliktu zbrojnego w Europie. W pierwszym roku wojny Liga zajmowała się 
głównie niesieniem pomocy legionistom i ich rodzinom. Wśród przedsięwzięć 
podejmowanych przez koła Ligi Kobiet, poza akcją pomocy legionistom (pomoc 
żywnościowa, sanitarna, dostarczanie ciepłej bielizny) i ich rodzinom, a także 
wspieraniem POW, znajdowała się również aktywność na polu kulturalno-oświa-
towym. W połowie 1916 r. niektóre koła Ligi, tak jak część dotychczasowych 
współpracowników oficerów werbunkowych, przestała popierać dalszy zaciąg do 
Legionów. W przypadku Ligi Kobiet efektem tych wydarzeń było m.in. zrywanie 
współpracy z terenowymi placówkami werbunkowymi. W samej Lidze doszło do 
zarysowanego już wcześniej rozłamu, w wyniku którego zaczęła funkcjonować 
Liga „A” i Liga „B” (ta druga zajmowała stanowisko antywerbunkowe)29.

Czynnikiem utrudniającym prowadzenie pracy werbunkowej były nie naj-
lepsze warunki lokalowe niektórych placówek. Personel biur nagminnie narzekał 
też na zaopatrzenie w odzież i obuwie służbowe. Nieterminowo do legionistów 
docierały środki finansowe na żołdy. Jeszcze gorsze warunki służby istniały w re-
gularnych oddziałach legionowych (szczególnie rozlokowanych z dala od linii 
frontu). Tak było chociażby z jednostkami funkcjonującymi przy Komendzie 
Grupy Legionów w Kozienicach30. Niewątpliwie informacje o sytuacji bytowej 
legionistów, chociażby stacjonujących w Kozienicach, negatywnie wpływały 
na wyniki poboru nowozaciężnych. Komenda Grupy Legionów była miejscem, 
gdzie trafiała część ochotników przyjmowanych przez placówki werbunkowe. 
Niektórzy z nich (w zależności od położenia powiatu) odstawiani byli bezpośred-
nio do Piotrkowa Trybunalskiego.

Placówki werbunkowe zakończyły swą działalność w listopadzie 1916 r. 
(w większości biur dotychczasowy personel pozostał w nich do stycznia 1917 r.). 
Po akcie 5 listopada ochotniczy zaciąg mieszkańców Królestwa Polskiego prowa-

29 W jednym z raportów placówki radomskiej z lipca 1916 r. czytamy na ten temat: „Już za 
czasów bytności tutaj podporucznika Klemensiewicza Liga zajmowała stanowisko antywerbunko-
we i antydepartamentowe. Już wówczas Liga zastrzegła się przeciwko przyjmowaniu do schroniska 
rekrutów [przyjmować więc miano tylko legionistów]. Obecnie pod prezesurą pani [Marii] Kelles-
Krauz zdawało się, że będzie lepiej, tymczasem pogorszyło się jeszcze. Ludzi z Departamentu Woj-
skowego traktuje się z pogardą, a z głębi Ligi dochodzą nas wieści o dziwnej praktyce zwracającej 
się przeciwko wszystkiemu, co tylko styka się nawet z Departamentem Wojskowym”, AN Kraków, 
Archiwum NKN, sygn. 344, k. 259–262.

30 Szerzej na temat tego problemu zob. M. Przeniosło, Kozienice w latach 1914–1918, [w:] 
Kozienice. Monografia miasta, red. S. Piątkowski, Kozienice 2004, s. 149–171.
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dzony był w dalszym ciągu, zmieniła się już jednak struktura akcji werbunkowej 
oraz podległość prowadzącego ją aparatu. Werbunek nadal prowadzili legioniści, 
chętni zgłaszali się już jednak nie do Legionów, ale do „wojska polskiego” (po-
przez tworzone biura zaciągu do Wojska Polskiego)31. Formacja ta w kwietniu 
1917 r. przeszła pod komendę niemiecką i legioniści (pochodzący z Królestwa) 
znaleźli się w organizowanej Polskiej Sile Zbrojnej32.

Rezultaty werbunku w latach 1915–1916 w okupacji austro-węgierskiej nie 
były duże. Zwykle poszczególnym placówkom udawało się miesięcznie zwer-
bować kilka lub kilkanaście osób, nieraz rezultat był jednak słabszy i bilans 
miesięczny ograniczał się np. do jednego, dwóch zwerbowanych. Niektóre pla-
cówki, szczególnie na Lubelszczyźnie, potrafiły mimo to miesięcznie zarejestro-
wać 20–30 ochotników. Trzeba zaznaczyć, że właśnie na Lubelszczyźnie akcja 
werbunkowa była najbardziej udana. Także ogólny odbiór działalności biur wer-
bunkowych przez miejscowe społeczeństwo był lepszy niż w innych rejonach 
okupacji33. Przyczyny takiej sytuacji, przynajmniej częściowo, wynikały z nieco 
późniejszego niż na innych obszarach okupacji rozpoczęcia akcji tworzenia biur. 
Społeczeństwo Lubelszczyzny miało już wcześniej możliwość uzyskania infor-
macji na temat celów stawianych sobie przez Legiony. Nie bez znaczenia była 
z pewnością także polityka Rosjan zostawiania za sobą „spalonej ziemi” podczas 
ich wycofywania się z tych terenów w 1915 r. Oczywiście nie bez wpływu na 
postawy miejscowych mieszkańców były także działania Rosjan na tym obszarze 
przed 1914 r. (chociażby sprawa Chełmszczyzny). W niektórych innych rejonach 
okupacji werbunek także przyniósł stosunkowo dobre rezultaty. Tak było chociaż-
by w przypadku powiatu radomskiego. Placówka w Radomiu w okresie swego 
funkcjonowania zwerbowała do Legionów około 200 ochotników. Nie była to 
wprawdzie liczba imponująca, jednak w porównaniu z niektórymi innymi powia-
tami niemała. Poza tym pamiętać należy, że możliwości Radomia i jego najbliż-
szych okolic zostały poważnie uszczuplone tuż przed utworzeniem radomskiej 
placówki werbunkowej. Kolejno w lipcu, sierpniu i wrześniu 1915 r. wyruszyły 
z miasta, by połączyć się z I Brygadą, trzy oddziały składające się w dużym stop-

31 Raporty z tego okresu z kilku powiatów okupacji austro-węgierskiej zob. Archiwum Pań-
stwowe w Łodzi, Główny Urząd Zaciągu do Wojska Polskiego w Piotrkowie; Archiwum Państwo-
we w Piotrkowie, Biuro Werbunkowe Legionów Polskich w Radomsku (np. sygn. 6). Takie mate-
riały (dotyczące obu okupacji) znaleźć możemy także w AN Kraków, Archiwum NKN (np. sygn. 
470 i 471). W przypadku okupacji niemieckiej bogata dokumentacja na temat „nowego” werbunku 
znajduje się w CAW w zespole Polska Siła Zbrojna.

32 Szerzej: W. Milewska, J. T. Nowak, M. Zientara, Legiony Polskie 1914–1918. Zarys historii 
militarnej i politycznej, Kraków 1998, s. 207–239.

33 Działo się tak mimo silnie widocznych na tym terenie rozbieżności w obozie niepodległo-
ściowym co do stanowiska, jakie należy zająć wobec werbunku do Legionów (pisze o tym chociaż-
by przywołany już wcześniej w przypisie 28 Franciszek Żurek).
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niu z miejscowych członków i sympatyków POW (w sumie 90 osób)34. Niemała 
liczba ochotników przed rozpoczęciem oficjalnego werbunku zaciągnęła się do 
Legionów także z powiatu olkuskiego. Nie dysponujemy szczegółowymi danymi 
na ten temat, jednak wiadomo, że od początku wojny do końca 1915 r. formację tę 
zasiliło 225 miejscowych mieszkańców, w tym najwięcej z gminy Sławków – 37 
i Skała – 34 (ale np. z gminy Żarnowiec pochodziła tylko jedna osoba, a z gminy 
Pilica dwie)35.

Spośród 11 480 legionistów ujętych w spisach Centralnego Biura Ewidencyj-
nego na dzień 7 listopada 1914 r. rzemieślnicy stanowili 23%, robotnicy 18,5%, 
akademicy 16,4%, uczniowie 14,3%, wolne zawody 9%, rolnicy (w tym chłopi 
i ziemianie) 7,2%, urzędnicy prywatni 3,7%, handlowcy 3,4%, urzędnicy pań-
stwowi 2,5%, inne osoby 1,9%. Od lutego 1915 r. do kwietnia 1916 r. Departa-
ment Wojskowy zwerbował do Legionów 6190 ochotników36, w tym rzemieślnicy 
stanowili 37,4%, młodzież kształcąca się 13,7%, robotnicy i wyrobnicy 13,2%, 
rolnicy 12,5%, handlowcy 4,9%, urzędnicy i oficjaliści 4,2%, inne zawody 14,1%. 
W miesiącach: maj–październik 1916 r. przyjęto ponad 1100 ochotników, w tym 
nadal największą grupę stanowili rzemieślnicy (26,9%), a kolejne robotnicy i wy-
robnicy (21,1%) oraz kształcąca się młodzież (21%)37. Początkowo zdecydowaną 
przewagę mieli legioniści wywodzący  się z terenu Galicji, osoby zwerbowane 
w okresie późniejszym w większości pochodziły z Królestwa Polskiego.

Placówkom werbunkowym DW NKN tylko częściowo udało się zmienić 
nieufną postawę społeczeństwa Królestwa Polskiego wobec Legionów (chodzi 
przede wszystkim o te jego kręgi, które miały jeszcze słabo rozwiniętą świado-
mość narodową). Szczególnie dotyczyło to początkowego okresu ich działalno-
ści. Zmiana negatywnego stanowiska następowała zwykle dopiero po pewnym 
czasie. Dzięki odpowiedniej agitacji, a od drugiej połowy 1915 r. także w związku 
z oddaleniem się linii frontu, ludność zachowywała się wobec Legionów bardziej 
przychylnie, generalnie jednak w stosunkowo małym stopniu przekładało się to 
na wstępowanie w ich szeregi. Przyczyny niewielkiego udziału mieszkańców 
Królestwa Polskiego w Legionach i ich dość często nieprzychylnej postawy wo-
bec tej formacji wojskowej były różnorodne. Z pewnością dużą rolę odgrywało tu 
często naganne zachowanie się wojsk i władz okupacyjnych, z którymi Legiony 
utożsamiano. Nie bez znaczenia była też silna agitacja antylegionowa prowadzo-

34 AN Kraków, Archiwum NKN, sygn. 344, k. 9.
35 Ibid., sygn. 337, k. 190.
36 W rzeczywistości, dzięki tzw. werbunkowi bezpośredniemu, liczba osób, które zaciągnęły 

się do Legionów, była znacznie większa. Pamiętać także należy, że nie wszyscy zgłaszający się do 
Legionów byli do nich przyjmowani. W 1915 r. ze względu na zły stan zdrowia komisje poborowe 
odrzuciły ponad 20% chętnych.

37 CAW, Legiony Polskie, sygn. 120.66.7, Raporty do szefa Departamentu Wojskowego 
z 1915 i 1916 r.; J. Mleczak, op. cit., s. 129, 150, 154–156.

PlACóWkI WERbUNkOWE dEPARTAMENTU WOjSkOWEgO...



80

na przez grupy nieprzychylne orientacji na państwa centralne. Pewien wpływ na 
postawę społeczeństwa miało również swoistego rodzaju „przyzwyczajenie” do 
warunków przedwojennych, w wielu wypadkach ustabilizowana sytuacja ekono-
miczna ludności przed 1914 r., a także fakt sympatyzowania z tą armią, w której 
służyli członkowie rodzin mieszkańców Królestwa. Dla niektórych zachowanie 
dystansu w stosunku do akcji legionowej wynikało z obawy przed represjami, 
z jakimi mogliby się spotkać po ewentualnym powrocie Rosjan.

RECRUITINg AgENCIES IN THE MIlITARy dEPARTMENT OF THE SUPREME 
NATIONAl COMMITTEE AT THE TERRITORIES OCCUPIEd by THE AUSTRO-HUNgARIAN 

EMPIRE IN 1915–1916

In 1915–1916, recruiting the volunteers to the Polish Legions at the territories of the Kingdom 
of Poland was conducted by the Military Department of the Supreme National Committee. The 
activity took place in an outright and organised manner at the territories occupied by the Austro-
Hungarian Empire. The recruiting work was hindered in the areas administered by the Germans. 
Altogether 28 recruiting agencies were established in the General Military Government in Lublin. 
In the majority of them, four or five legionaries served there. Apart from recruiting men volunte-
ering to serve, the main form of activity of the recruiting agencies was organising the informative 
meetings, distribution of newspapers and propaganda forms, getting involved in the undertakings of 
patriotic nature (i.e. commemorations of national anniversaries). Initially, a vast part of the society 
of the Kingdom of Poland demurred the recruiting actions and at times was even hostile. However, 
thanks to the explanatory actions, the attitude of people was gradually changing, even though it did 
not always have an effect on increasing significantly the number of the recruited men.
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Stronnictwo Polityki Realnej powstało w Warszawie 18 października 1905 r. 
jako połączenie licznych ugrupowań uznających potrzebę ugody z państwem ro-
syjskim. Wśród nich najważniejszymi były dwie grupy: warszawska skupiona 
wokół tygodnika „Słowo” oraz petersburska – wokół redakcji „Kraju” z Wło-
dzimierzem Spasowiczem i Erazmem Piltzem na czele. Była to partia nieliczna 
i niepopularna z powodu programu, jaki głosiła. Realiści, podobnie jak krakow-
scy stańczycy czy poznańska partia dworska, realizowali, a właściwie próbowali 
realizować, program trójlojalizmu. Usiłowali przekonać Rosjan, że mylnie przy-
pisują Polakom wrodzony wallenrodyzm. Kościół rzymskokatolicki mógł stać się 
ich partnerem w tym zadaniu. Po upadku powstania styczniowego na duchowień-
stwo polskie spadły represje, które ogromnie utrudniły funkcjonowanie Kościoła 
w Królestwie. Hierarchowie zmuszeni byli zachowywać postawę bierną, gdyż 
resztki samodzielności, jakimi się Kościół cieszył, zależne były od dobrej woli 
rosyjskich decydentów. Postawy ugodowe przyjmowano więc z konieczności. 
Dlatego właśnie duchowni byli postrzegani jako pożądani członkowie i elekto-
rat SPR. Doceniano także tradycyjny konserwatyzm Kościoła oraz jego autorytet 
społeczny i siłę oddziaływania. Realiści zmuszeni byli ustosunkować się do ro-
dzącego się w drugiej połowie XIX w. mitu Polaka-katolika jako wyznacznika 
tożsamości narodowej. Zarówno więc SPR, jak i Kościół potrzebowali państwa – 
z konieczności było to państwo obce – żeby zagwarantować sobie swobodę kultu 
i żeby z nim współpracować na drodze przyszłych reform.

Okazja do współpracy nadarzyła się w momencie wybuchu wojny rosyj- 
sko-japońskiej. Dla zamanifestowania lojalności w tak trudnym dla państwa mo-
mencie ugodowcy wpadli na pomysł sfinansowania polskiego ambulansu me-
dycznego, który udzielałby pomocy rannym bez względu na ich narodowość czy 
wyznanie. Patronat nad przedsięwzięciem objął arcybiskup warszawski Wincenty 

Agnieszka kidzińska-król
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w lublinie)
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Chościak-Popiel, nakazując księżom w parafiach zachęcanie wiernych do wspar-
cia go datkami. Idea nie znalazła akceptacji społecznej, w efekcie czego ambulans 
powstał ze środków arystokracji i burżuazji należącej do ugrupowania ugodowe-
go. Młodzież warszawska wyraziła dezaprobatę na swój sposób, urządzając pod 
oknami aktywnych członków komitetu składkowego kocią muzykę. Nie ominęło 
to także okien pałacu arcybiskupiego. Ugodowcy szybko pożałowali, że narazili 
w ten sposób Kościół na śmieszność. Nie pomógł nawet fakt, że ambulans działał 
bardzo wydajnie, a jego zespół medyczny z poświęceniem udzielał pomocy wal-
czącym. W tym samym czasie arcybiskup Popiel w porozumieniu z ugodowcami 
odprawił mszę w katedrze pw. św. Jana za pomyślność oręża rosyjskiego1. Argu-
mentowano, że w rosyjskim wojsku w dalekiej Mandżurii walczyli także Polacy. 
Nie było to jednak potrzebne, bo wierni bardzo licznie przybyli modlić się za 
swych pobratymców2.

Religia i Kościół katolicki były uznawane przez ugodowców za wyznaczniki 
tożsamości narodowej jeszcze zanim powołali swe stronnictwo3. W pierwszym 
ich programie z 19 października 1905 r. czytamy, że zadaniem SPR będzie roz-
szerzanie i popieranie działalności Kościoła katolickiego w dziedzinie krzewienia 
wiary i moralności oraz poszanowanie wszystkich wyznań4. Także w programie 
z 1907 r. Stronnictwo deklarowało przywiązanie dla wartości chrześcijańskich, 
ale tym razem nie podkreślało instytucjonalnej roli Kościoła. Religia i Kościół 
katolicki zostały uznane za jeden z pięciu podstawowych wyznaczników konser-
watyzmu, oznaczającego zachowanie bytu narodowego, do którego się realiści 
przyznawali5. W stosunku do swych członków przyjmowano taką zasadę:

Pozostawiając członkom naszym zupełną swobodę wyznawania tych czy innych przekonań 
religijnych, niezależnie do tego czy innego kościoła, Stronnictwo Polityki Realnej rządzić się chce 
w stosunku do innych wyznań zasadami najwyższej tolerancji i wolności sumienia. Wszakże sta-
nowisko Kościoła katolickiego, do którego należy olbrzymia większość mieszkańców tego kraju 
i który wycisnął wybitne piętno na całej naszej kulturze i historii, uważać musimy za zupełnie wy-
jątkowe. Kościołowi temu winniśmy ślubować wierność i miłość. Rozpatrując kwestie polityczne 
ze stanowiska interesów narodowych, nie mieszając religii do polityki z zasady ne misceatur sacra 

1 Wg H. Kiepurskiej to abp Popiel zainicjował zbiórkę na ambulans. Akcja spotkała się z uzna-
niem Piusa X, który wszystkim zaangażowanym przesłał „publiczne uznanie”, a oddziałowi sani-
tarnemu „apostolskie błogosławieństwo”. Natomiast anonimowi autorzy pisma ulotnego wysyłali 
członków komitetu zbierającego składki „na latarnię”, H. Kiepurska, Warszawa w rewolucji 1905–
1907, Warszawa 1974, s. 44–45.

2 [E. Piltz] Swojak, Wobec wojny. Głos z Warszawy przez ..., Kraków 1904, s. 40–41.
3 A. Szwarc, Od Wielopolskiego do Stronnictwa Polityki Realnej. Zwolennicy ugody z Rosją, 

ich poglądy i próby działalności politycznej (1864–1905), Warszawa 1996, s. 291.
4 Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Akta Artura Dobieckiego (dalej: AAD), sygn. 1, Za-

sady i zadania Polskiego Stronnictwa Polityki Realnej, k. 224. 
5 L. Straszewicz, Rysy charakterystyczne programu Stronnictwa Polityki Realnej. Odczyt wy-

głoszony na zebraniach w Radomiu i Kielcach, Warszawa 1907, s. 4.
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profanis, stoimy jednak na gruncie moralności chrześcijańskiej i pragniemy, ażeby zasady tej moral-
ności, ażeby ideały chrześcijaństwa przeniknęły do wszystkich stosunków ludzkich6.

Jeden z prelegentów występujących 18 października 1905 r., Ludomir Gren-
dyszyński, stwierdził, że w przyszłości należy się spodziewać wyodrębnienia 
w SPR trzech frakcji: prawicy katolickiej, zachowawczego centrum i umiarko-
wanie liberalnej lewicy7. Już wówczas dało się zauważyć, że podporę pierwszej 
z nich stanowić będą: senior realistów, powstaniec styczniowy Jan Popiel, uta-
lentowany publicysta Stefan Godlewski, Zygmunt Wielopolski, wnuk słynnego 
margrabiego Aleksandra. Do SPR weszło też kilku księży katolickich; co ciekawe 
– nie zawsze opowiadali się oni za prawicą katolicką, bliżej im było raczej do cen-
trum. Wśród nich należy wymienić ks. Zygmunta Chełmickiego, ks. Grzegorza 
Augustyniaka, bp. żytomierskiego Karola Niedziałkowskiego, bp. Jasińskiego. 
Do sympatyków należeli: ks. Ignacy Lasocki, ks. Adolf Szelążek, ks. J. A. Nowo-
wiejski.  Zarząd SPR nie wiedział na początku, jak ustosunkować się do obecności 
osób duchownych w partii politycznej, ale gdy episkopat oficjalnie wyraził zgodę 
na przynależność księży do stronnictw o charakterze katolickim, problem sam się  
rozwiązał8.

Socjaldemokrata Adolf Warszawski (Warski) bardzo napastliwie, ale spo-
strzegawczo opisał stosunek tych frakcji w SPR do Kościoła i religii:

[...] podczas gdy jeden z tych biegunów w osobie Spasowicza dochodził nawet do oddzielenia 
Kościoła od państwa, drugi w osobie hr. Moszyńskiego dochodził aż do panowania papieża w samej 
Rosji za pomocą pojednania obydwóch Kościołów9. 

Jerzy hr. Moszyński to osobistość bardzo charakterystyczna: Andrzej Szwarc 
nazywa go persona non grata realistów, zaś Paweł Siergiejczyk – jednoosobo-
wym stronnictwem. Miał on dość osobliwą wizję ugody polsko-rosyjskiej, zawią-
zanej za pośrednictwem Kościoła katolickiego, najlepiej zaś papieża.  Podczas 
zebrania organizacyjnego Moszyński zażądał, by w punkcie dotyczącym metody 
działania SPR umieścić określenie, że będzie ono dążyć do postępu na gruncie za-
sad chrześcijańskich, gdyż postęp liberalny, dążący do zmaterializowania świata, 
negujący tradycję narodową wytworzoną przez wpływ Kościoła katolickiego, jest 

6 E. Piltz, O naszem stronnictwie. Przemówienie ... na ogólnym zebraniu Stronnictwa Polityki 
Realnej odbytym w Warszawie 18 stycznia 1910 r., Warszawa 1910, s. 1213.

7 Stronnictwa i programy polityczne w Królestwie Polskim 1864–1918, z. 2, cz. 1: 1900–1907, 
oprac. I. Pawłowski, Warszawa 1964, s. 197. 

8 Archiwum Państwowe w Łodzi (dalej: APŁ), Archiwum Ostrowskich i Potockich z Maluszy-
na (dalej: AOPM), sygn. II/28, k. 36; S. Gajewski, Społeczna działalność duchowieństwa w Króle-
stwie Polskim 1905–1914, Lublin 1990, s. 73–74, 93–96, 101.

9 [Adolf Warszawski] A. Warski, Nieco o Narodowej Demokracji, [w:] Wybór pism i przemó-
wień, t. 1, Warszawa 1958, s. 270.
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nie do przyjęcia. Zgromadzeni jednomyślnie przytaknęli tej propozycji, ale w ofi-
cjalnym programie się ona nie znalazła. Zrobiono to dla utrzymania „fikcyjnej 
[...] jedności tzw. żywiołów umiarkowanych”10. Rozgoryczony Moszyński oskar-
żył oczywiście obóz petersburski o bezwyznaniowy charakter SPR, a osobiście  
Ludwika Straszewicza:

Kto był główną przyczyną, jeżeli nie Ty, iż grono najpoważniejszych w kraju ludzi, wiążąc się 
w roku 1905 w stronnictwo polityki realnej, w celu obrony zasad porządku i postępu, nie stanęło 
otwarcie przy Krzyżu Chrystusa i nie poparło postępu, prawa i porządku na jedynej stałej ich pod-
stawie: na wierze i miłości chrześcijańskiej11.

Według Moszyńskiego12 społeczeństwo polskie powinno przyjąć tę politykę 
„w imię zasady ulegania woli Bożej i ufności w sprawiedliwość Bożą”, ponieważ 
tylko wówczas ugoda znajdzie sens moralny. Moszyński dowodził:

[...] kto dąży do pojednania z prześladowcami nie dla miłości Boga, lecz dla ułatwienia sobie 
życia i zmniejszenia cierpień, ten nie ma innego usprawiedliwienia swojej pokory, jak strach – strach 
psa przychodzącego do nogi i liżącego rękę pana, smagającego go batem13 [...] odrodzenie społe-
czeństwa w duchu wiary i miłości chrześcijańskiej powinno by być przede wszystkim niezbędnym 
hasłem stronnictwa wykluczającego wszelkie dążenia spiskowe i rewolucyjne i pragnące prowadzić 
politykę realną, opartą na sprawiedliwości, na poszanowaniu władzy, własności, na przywiązaniu do 
tronu i na rozwoju godziwej wolności.

Do SPR weszła cała redakcja petersburskiego „Kraju”, dla którego „Realną 
prawdą w sferze ducha nie jest bynajmniej [...] stała prawda objawienia Bożego, 
ale są nią zużyte i zbankrutowane formułki liberalizmu, dla których religia jest 
zwietrzałym zabobonem, potrzebnym do czasu, dla utrzymania w karbach ciem-
nych mas ludowych, ale który musi być z wolna wypieranym, na drodze ewolucji, 
przez oświatę i uświadomienie ludu”14.

Tymczasem SPR obawiało się oficjalnie wystąpić jako partia katolicka i za-
chowawcza, nie tylko dlatego, by nie zrażać umiarkowanie liberalnych polityków 
będących jego członkami, ale też by nie odstraszać innowierców. Realistami byli 
bowiem również ludzie wyznania prawosławnego, protestanckiego, mojżeszo-
wego. Poza tym otwarte przyznawanie się do wartości konserwatywnych było 
w społeczeństwie polskim, wciąż pozostającym pod silnymi wpływami ideologii 

10 J. Moszyński, Kilka myśli z powodu programu stronnictwa polityki realnej [cz. 1], „Przegląd 
Katolicki”, nr 45, 9 XI 1905, s. 704.

11 Idem, List otwarty do p. L. Straszewicza. Kilka słów w sprawie Stronnictwa Narodowo-Ka-
tolickiego. W odpowiedzi „Dziennikowi Kijowskiemu”, Warszawa 1910, s. 4–6.

12 Zob. P. Siergiejczyk, Jerzy Moszyński – zapomniany pisarz polskiej reakcji, „Pro Fide, Rege 
et Lege” 1995, nr 1, s. 26–28; A. Szwarc, op. cit., s. 294.

13 J. Moszyński, List otwarty ..., s. 4–6.
14 Idem, Kilka myśli... [cz. 2], „Przegląd Katolicki”, nr 46, 16 XI 1905, s. 718.
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pozytywizmu, jednoznacznie kojarzone ze wstecznictwem. Dlatego też realiści 
starali się unikać jednoznacznego określenia swego stosunku do religii i dopie-
ro na pytanie jednego z członków zebrania, Edwarda Strasburgera, prezes Józef 
Ostrowski odpowiedział, że SPR nie będzie partią wyznaniową15.

Jedną z najważniejszych osób w Stronnictwie był ksiądz Zygmunt Chełmic-
ki, czasem nazywany polskim Mazzarinim16. Jako sekretarz abp. Popiela, a potem 
abp. Aleksandra Kakowskiego stanowił naturalny łącznik polityczny między re-
alistami a kurią. Doceniano też talenty redaktorskie Chełmickiego, chętnie wysu-
wano go na pierwszą linię w kontaktach z innymi partiami. „Ks. Chełmicki ma 
za wiele na głowie i na odpowiedzialności swojej urzędów i czynności”, pisał 
o nim Ignacy Baranowski17, bo też nie uczestniczył w pracach Stronnictwa tak 
intensywnie, jak by chciał. Za swoją aktywność na niwie ugody zasłużył sobie 
na określenie „legat Stolicy Apostolskiej przy oberpolicmajstrze warszawskim”, 
nadane mu przez socjalistów polskich18. Narodowy Związek Robotniczy oskarżył 
go o faktyczne autorstwo listu pasterskiego arcybiskupa Wincentego Chościak-
Popiela do rodziców strajkującej wówczas młodzieży szkolnej. Jak pisano, ułożył 
go „z natchnienia rządu bezecny ks. Z. Chełmicki, główny – niestety – teraz do-
radca arcybiskupa, wierny sługa Moskali”19. Chełmicki nie bał się niepopularno-
ści. Jak wspomina Ludwik Krzywicki:

Ten nie strachał się radykałów, zresztą w potrzebie próbowałby nabrać nawet samego diabła. 
Do „Głosu” zaglądał od czasu do czasu, ażeby zasięgnąć języka, jakie zamiary wylęgają się w mó-
zgach „czerwonej” braci, to znów niekiedy celem zapobieżenia zbyt nieugodowej ich akcji lub 
pchnięcia ich do zabrania głosu w jakiejś sprawie20.

Nad oczernieniem Chełmickiego usilnie pracowali narodowi demokraci. Za-
rzucali mu nadmierne upodobanie do świeckich rozrywek oraz kobiet, doszuki-
wali się nawet jakiejś kochanki w jego życiu. Gdy nieznani sprawcy włamali się 
na początku stycznia 1890 r. do piwnicy księdza kanonika w domu przy kościele 
pw. Świętego Ducha, prasa natychmiast oskarżyła go o alkoholizm albo nawet 
posiadanie prywatnej destylarni z racji bogatych zbiorów trunków w rzeczonej 
piwnicy przechowywanych21. Zdaje się, że coś musiało być na rzeczy, skoro na-

15 „Kraj”, nr 41, 19 X 1905.
16 Współcześni polscy działacze polityczni. Mała encyklopedia, red. B. Jankowski i Z. Lewar-

towicz, Łódź–Warszawa 1919, s. 14.
17 Biblioteka Narodowa (dalej: BN), Akta Erazma Piltza (dalej: AEP), sygn. 8361, t. 1, I. Ba-

ranowski do E. Piltza, Zakopane 22 VII 1907, k. 10.
18 A. Chwalba, Kościół katolicki a socjaliści polscy na przełomie wieku XIX i XX, „Studia 

Historyczne”, R. 38: 1995, z. 1, s. 61.
19 Walka o szkołę polską w Królestwie, „Teka”, R. 7: 1905, nr 7/8, s. 295–296.
20 L. Krzywicki, Wspomnienia, przyg. W. Jedlicka, J. Wilhelmi, t. 3, Warszawa 1959, s. 59.
21 K. Beylin, Dni powszednie Warszawy w latach 1880–1900, Warszawa 1967, s. 269–270.
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wet Maria Lubomirska, znająca Chełmickiego przede wszystkim jako działacza 
politycznego, zarzucała mu:

Ksiądz prałat Chełmicki, człowiek kompromisu, iście mądry, rozumiejący i wyrozumiały, ale 
u schyłku władz będący, salonowiec, bywalec, polityk, doradca arcybiskupów, niewieści admirator, 
ksiądz bez cechy kapłaństwa, ale szlachcic. Wyraz ust cielesny, łakomy – pozory rzucają cień nadto 
ziemski i urągają krzyżowi na piersi wiszącemu22.

Najpoważniejsze zarzuty dotyczyły jednakże jego działalności charyta-
tywnej. Prasa endecka dopatrywała się sensacji w rewizji senatora Neudhardta 
przeprowadzonej w Domach Zarobkowych i Towarzystwie Przeciwżebraczym, 
których prezesem był Chełmicki23. Wyciągnięto starą, z 1891 r., sprawę wyjazdu 
Chełmickiego wraz z Mikołajem Glinką do Brazylii celem zbadania warunków 
życia emigrantów. Raport sporządzony przez księdza miał przestrzegać polskich 
włościan przed wyjazdem. Nie udało się ustalić, kto był jego rzeczywistym au-
torem, ponieważ Glinka niespodziewanie zmarł w drodze. Narodowcy oskarżali 
Chełmickiego o przywłaszczenie sobie cudzej pracy24.

W okresie strajków nasilających się w fabrykach od lutego 1905 r. realiści 
opowiedzieli się za wprowadzeniem w życie niektórych reform socjalnych do-
browolnie przez samych pracodawców. Proponowali m.in. uznanie prawa ro-
botników do odpoczynku niedzielnego, argumentując, iż tylko niedziela, jako 
dzień pański w religii chrześcijańskiej, daje możliwość kontroli poczynań pro-
letariatu. Podkreślali także umoralniającą rolę Kościoła i siłę oddziaływania za 
pośrednictwem kazań w kierunku uspokojenia strajkujących25. Podczas dyskusji 
nad przyjęciem przez SPR jednolitego programu w kwestii robotniczej w stycz-
niu 1907 r. Adolf Suligowski dowodził, że najbardziej uprzemysłowione miasto 
Kongresówki – Łódź, pozbawione jest praktycznie świątyń. Te, które istnieją, nie 
mogą zagwarantować wszystkim spełnienia ich duchowych potrzeb. Upatrywał 
w tym jedną z głównych przyczyn niepokojów w mieście. Proletariat wywodzą-
cy się w znakomitej większości ze wsi tradycyjnie przywykł do społecznego au-
torytetu duchowieństwa i jego brak rzutuje silnie na zmianę postaw moralnych  
robotników26.

Tych duchownych, którzy podjęli się zadania walki z rewolucją, niejedno-
krotnie spotykały szykany ze strony radykalnie nastrojonych wiernych, szcze-

22 Pamiętnik księżnej Marii Zdzisławowej Lubomirskiej (1914–1918), przyg. J. Pajewski, 
A. Kosicka-Pajewska, Poznań 1997, s. 351.

23 Rewizja senatorska Domów Zarobkowych. Wywiad u księdza Chełmickiego, „Słowo” (dalej: 
„S”), nr 160, 11 IV (29 III) 1910 (wydanie wieczorne).

24 M. Górska, Gdybym mniej kochała, przyg. M. Gamdzyk-Kluźniak, Warszawa 1996–1997, 
t.1: Dziennik lat 1889–1895, s. 159.

25 [Antoni Donimirski] A. D., Bezrobocie i pracownicy, „S”, nr 45, 11 (24) II 1905.
26 A. Suligowski, W sprawie robotniczej, [w:] Z dalszych lat. Mowy, Warszawa 1914, s. 68–69.
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gólnie młodych robotników oraz młodzieży uczącej się. Przykładem niech bę-
dzie gorąco wówczas dyskutowany list pasterski abp. warszawskiego Wacława 
Chościak-Popiela skierowany do rodziców strajkujących uczniów. W odpowiedzi 
otrzymał on od warszawskiej młodzieży list nakazujący mu odwołanie wizyty 
duszpasterskiej w szkołach. Wierni żądali od władz kościelnych usunięcia Po-
piela jako kompromitującego powagę Kościoła27. Kazimierz Puffke, broniąc go, 
oświadczył w „Słowie”, że list arcybiskupa nie ma nic wspólnego z walką partyj-
ną towarzyszącą rewolucji i przemianom ustrojowym w Rosji:

List ten jest listem prawdziwie pasterskim, najdoskonalszym wyrazem miłości i sprawiedliwo-
ści chrześcijańskiej, wolnym od wszelkich celów pobocznych. [...] Najwyższy dostojnik Kościoła 
w kraju naszym nie zamyka oczu na wadliwości szkoły obecnej i wytyka je wyraźnie. Wychodzi 
jednak z założenia, że szkoła zła jest złem mniejszym, niż zupełny brak szkoły i serce jego napełnia 
obawa o los młodzieży, która marnieje w próżniactwie28.

Gdy na generała-gubernatora Konstantina Maksymowicza dokonano zama-
chu bombowego, abp Popiel przesłał na Zamek gratulacje z okazji „cudu”, który 
uratował mu życie. Maksymowicz skorzystał z okazji, by poprosić arcybiskupa 
o apel do robotników, by zaprzestali strajków. Popiel wydał kolejny list pasterski, 
w którym nawoływał, aby robotnicy nie ulegali agitacji socjalistów, których na-
zwał wilkami w owczej skórze. W zamian Maksymowicz zezwolił na zorganizo-
wanie procesji Bożego Ciała w Warszawie bez obecności żandarmerii29. Realiści 
brali księży w obronę, twierdząc, że piętnowanie z ambony i przez listy pasterskie 
przypadków napaści i terroru, będących naruszeniem praw boskich i ludzkich, po-
zostaje w zgodzie z sumieniem każdego chrześcijanina30. 8 sierpnia 1905 r. grupa 
ziemian z guberni kieleckiej przesłała do abp. Popiela list wyrażający solidarność 
z jego postępowaniem w ciągu ostatnich lat i podziękowanie za odwagę politycz-
ną. Wśród podpisanych znalazły się nazwiska realistów, oni też byli inicjatorami 
listu31.

W okresie walki wyborczej przed zwołaniem I Dumy realiści postanowili 
zawalczyć o głosy kleru. Jan Popiel pisał na łamach „Przeglądu Katolickiego”:

Jeśli by zatem stronnictwo jakie wywiesiło sztandar wierności dla Kościoła i jawnie Jego 
posłannictwo błogosławione i w sensie doczesnym nawet uznało, zdaje się, że takie stronnictwo 

27 Postępowa myśl oświatowa w Królestwie Polskim w latach 1905–1914, wyb. Z. Kmiecik, 
Warszawa 1961, s. 151–152; SDKPiL w rewolucji 1905 r. Zbiór publikacji, Warszawa 1955, s. 210–
212; Z. Kmiecik, Walka o świeckość szkoły w Królestwie Polskim w latach 1905–1914, „Przegląd 
Historyczno-Oświatowy”, R. 3: 1960, nr 1, s. 44.

28 [Kazimierz Puffke] K. P., Arcybiskup Warszawski do rodziców polskich, „S”, nr 184, 11 (24) 
VII 1905.

29 K. Pollack, Ze wspomnień starego dziennikarza, Warszawa 1961, s. 184–185. 
30 [Antoni Donimirski] A. D., Znamienny głos, „S”, nr 136, 20 V (2 VI) 1905.
31 „S”, nr 209, 6 (19) VIII 1905.
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na pomoc duchowieństwa mogłoby liczyć, bo że polskie to pewno [...], ale i katolickie. [...] Takie 
stronnictwo istnieje, zasady swoje ogłosiło i na poparcie duchowieństwa liczyć śmie32.

Nie koniec na tym, Popiel w odezwie wyborczej do włościan, zachęcał ich 
do oddawania głosów na swoich proboszczów33. Natomiast w oficjalnej odezwie 
SPR zachęcało wyborców, by wybierali katolików, którym dobro Kościoła leży 
na względzie34.

Ksiądz Marian Fulman, zwolennik SDN, ocenił, że duchowieństwo w Króle-
stwie Polskim dzieli swe sympatie między endecję i realistów. Tych ostatnich po-
pierało przede wszystkim wyższe duchowieństwo oraz księża starsi „w poglądach 
i działaniu”. „Wyraźnym organem duchowieństwa z grupy stronnictwa polityki 
realnej jest »Przegląd Katolicki«, który w osobie redaktora i takich współpra-
cowników, jak hr. Jerzy Moszyński, p. Jan Popiel z Wójczy itp., raz po raz piszą 
rozprawy hołdownicze na rzecz polityki realnej. Ostatnio nawet sam redaktor, 
ks. A. [ntoni] Sz.[aniawski] i J. z K.K. (jeden z kapłanów kieleckich) [nie udało 
mi się zidentyfikować – A. K-K.] otwarcie występowali do boju z narodową de-
mokracją”. Program SPR w sprawie Kościoła katolickiego uznał Fulman za „nie-
zawodnie sympatyczny i jedynie wskazany”, powoływanie się przez realistów na 
dziejowe znaczenie Kościoła w Polsce dowodziło, że uważają go za instytucję 
wielkiego znaczenia dla narodu. Za złe miał im, że nie wspomnieli o jego „nad-
przyrodzonej misji i charakterze”, ale pominięcie tego aspektu tłumaczył tym, że 
SPR to partia polityczna, a nie religijna.

Gdyby ta partia ludzi, choć niewielka, choć o dążeniach arystokratycznych, które nie są na 
czasy obecne, nie była tak zdyskredytowana wobec narodu, to słuszna rzecz, że należałoby ją ze 
strony duchowieństwa popierać i wiele sobie stąd rokować dla sprawy bożej. Brak popularności 
pozbawia ją sił w pracy nad dobrą sprawą. Po latach udręczeń i prześladowań naród polski już nie 
chce słuchać tych, co go nie zdołali obronić zawodną drogą kompromisu i ugody. Przyszłość narodu 
w budzącym się ludzie. Wobec tego dobro społeczeństwa wymaga szeroko i głęboko pojętych urzą-
dzeń demokratycznych, więc grupa ludzi z charakterem arystokratycznym nie pozyska zaufania35.

Pod wpływem rozgoryczenia przegraną w wyborach do rosyjskiej Dumy Jó-
zef Ostrowski ułożył pamflet na Stronnictwo Demokratyczno-Narodowe, wzoro-
wany na katolickiej modlitwie wiernych, pt. Credo Narodowej Demokracji:

Wierzą w boga Dmowskiego wszechmogącego,
stworzyciela Polski od morza do morza,
i we Władysława Tyszkiewicza, syna jego przybranego,

32 J. Popiel, Duchowieństwo wobec wyborów, „Przegląd Katolicki”, nr 43, 26 X 1905, s. 666.
33 Idem, O wyborach do Sejmu Państwowego, Warszawa 1906, s. 2.
34 APŁ, AOPM, sygn. II/28, Stronnictwo Polityki Realnej „Do Wyborców!”, k. 12.
35 Ks. M. Fulman, Nasze partie polityczne, „Wiadomości Pasterskie”, R. 2: 1906, nr 3, s. 165–

167.
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posła naszego, który się począł z ducha konspiracji
i narodził się z demokracji panny,
umęczon pod moskiewskim Skałonem,
cierpiał i wydalon – wstąpił do Włoch –
trzeciego miesiąca zmartwychwstał –
sądzić przyjdzie żywych i umarłych.
Wierzą w ducha konspiracji, w tajne, powszechne głosowanie,
z ludem obcowanie, ugodowców ukaranie,
autonomii zmartwychwstanie i w żywot popularny.
      Amen36

Jak widać, nie tylko polscy socjaliści sięgali po motywy religijne dla zdyskre-
dytowania swych politycznych przeciwników.

Po rozwiązaniu I Dumy realiści poddali ocenie dokonania reprezentacji pol-
skiej złożonej z przedstawicieli Narodowej Demokracji. Uwagę zwracał przede 
wszystkim projekt rozdziału państwa od Kościoła, zgłoszony przez  Polaków. 
„[...] pierwszymi w cenie są rzeczy Boże, bez religii charakteru narodowego nie 
ma, jak historia i samo myślenie wskazuje [...]” – replikował Jan Popiel. Rosja 
była, według niego, przykładem kraju, gdzie przykazania Boże nie są odpowied-
nio wykonywane, dlatego tak powszechne jest tam bezprawie37. Ale autor prze-
analizował także, co w obecnej sytuacji dla Kościoła oznaczałaby separacja od 
państwa. Państwo przestałoby wypłacać duchownym pensje, ale z pewnością nie 
oddałoby zagarniętego majątku, co skazałoby tę instytucję na ubóstwo. Wpraw-
dzie wydawać by się mogło, że nareszcie religia nie byłaby narzędziem państwa, 
ale Popiel nie wierzył, aby decydenci nie próbowali wywierać nań nacisków nie-
oficjalnie. Nie sądził także, by państwo nagle nabrało do Kościoła sympatii, choć 
pewnie cieszyłoby się ze zmniejszenia autorytetu Kościoła wśród ludu, bowiem 
Popiel nie przeceniał w tym względzie maluczkich. Jednym ze skutków rozdziału 
byłoby rozluźnienie hierarchii, gdyż to państwo gwarantowało dostojnikom wła-
dzę, zaś Watykan tylko „charakter biskupi”. Zupełnego rozdziału nie da się zresz-
tą przeprowadzić, ponieważ zawsze będą istniały punkty styczne, np. szkolnic-
two, małżeństwa, akta stanu cywilnego. „Słusznej swobody Kościoła nam trzeba, 
nie rozdziału od państwa” – kończył Popiel38. Dostało się także ND za stosunek 
do religii:

Nie rozumieją religii, tylko jako indywidualne takie lub owakie przeświadczenie lub wierze-
nie, a my [realiści] rozumiemy ją jako potężną społeczną spójnię, od wszystkich na świecie konsty-
tucji, administracji i kodeksów starszą, ważniejszą, a zwłaszcza od nich skuteczniejszą. Rozumieją 
ją oni jako instytucję co najwyżej narodową [...] i stawiają Kościół [...] pod kontrolą opinii pu-

36 APŁ, AOPM, sygn. II/28, k. 29.
37 J. Popiel, O właściwym porządku spraw ogółu i tych, którzy go mięszają, Kraków 1906, 

s. 3–4.
38 Idem, O potrzebie rozdziału państwa i Kościoła, Warszawa 1906, s. 1–13, 17.
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blicznej; my zaś stawiamy tęż opinię pod kontrolą Kościoła, bo go mamy za instytucję Bożą, a nie 
narodową [...]39.

Autor skłonny był nawet tłumaczyć pomysły endeków zbytnią porywczością 
wywołaną wieloletnim uciskiem, ale nie mógł zrozumieć, dlaczego gorące przy-
wiązanie realistów do Kościoła i religii określają oni jako dowody zacofania40.

Stronnictwo realistów z sympatią przyjęło powstanie Związku Katolickiego. 
Gorąco polecało wyborcom odezwę programową partii jako tchnącą prawdziwą 
miłością chrześcijańską i nienoszącą charakteru polemicznego. Założycielami 
partii byli sympatycy SPR, ks. Antoni Szaniawski i hr. Juliusz Ostrowski41. Szyb-
ko pojawiły sie oskarżenia ze strony lwowskiego „Słowa Polskiego” i „Przeglądu 
Narodowego”, że Związek Katolicki będzie w wyborach szedł ręka w rękę z SPR. 
Ponieważ jednak większość kleru sympatyzowała, według redakcji, z ND, fakt 
ten musi przyczynić się do pogłębienia politycznego rozbicia w polskim ducho-
wieństwie. Stefan Godlewski odpowiedział, że platformą porozumienia między 
obiema partiami są „przekonania szczerze katolickie”, poza tym jednak obie po-
zostają suwerenne42. Związek Katolicki i realiści pozostawali naturalnymi sojusz-
nikami wobec zakusów ND na ich polityczny elektorat. Program ZK, odpowia-
dający przekonaniom wyższego duchowieństwa oraz konserwatywno-katolickiej 
arystokracji, zgadzał się z programem SPR. Endecy nie ustawali w atakach: twier-
dzili, że partia katolicka jest dla realistów jedynym sposobem wpływania na lud, 
muszą jednak kierować nią  z ukrycia. Mieli także zwyczaj ogłaszania wszystkich 
swoich przeciwników politycznych wrogami Kościoła i religii43, drukując przy 
tym w „Słowie” głosy duchownych popierających obie partie: ZK i SPR. Spotkali 
się z tego powodu z ostrą krytyką ze strony księdza Jana Gnatowskiego, sympaty-
ka ND. By nie pozwolić sobie przypiąć łatki „mąciciela wśród polskiego kleru”, 
zaprzestali polemik44. Tym bardziej że Związek Katolicki nie wyszedł właściwie 
poza stadium organizacji45.

Niektórzy realiści angażowali się w społeczno-oświatową działalność Stowa-
rzyszenia Robotników Chrześcijańskich. Podczas zorganizowanych przez księ-
dza Jerzego Matulewicza serii odczytów w dniach 27–30 sierpnia 1907 r. mówili 

39 Idem, O właściwym porządku..., s. 10, 12.
40 Ibidem.
41 [Stefan Godlewski] S. G., Odezwa przedwyborcza Związku Katolickiego, „S”, nr 92, 4 IV 

1906; S. Gajewski, Społeczna działalność duchowieństwa w Królestwie Polskim 1905–1914, Lublin 
1990, s. 73–74.

42 S. Godlewski, Fałsze polityczne, „S”, nr 103, 17 IV 1906.
43 [Adolf Warszawski] A. Warski, op. cit., s. 259; R. Luxemburg, Wybór pism, red. B. Krauze, 

oprac. M. Frydrych [i in.], t. 2, Warszawa 1959, s. 102–103.
44 H. J. Siemieniecki, Zabiegi realistów, „Ziemia Lubelska”, nr 5, 5 I 1908.
45 S. Gajewski, Związek Katolicki w Królestwie Polskim, „Roczniki Humanistyczne KUL”, 

t. 26: 1978, z. 2, s. 159–183.
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m.in.: Adolf Suligowski o pracy społecznej opartej na organizacjach samorzą-
dowych, Władysław Potocki o społecznych i ekonomicznych potrzebach ludu 
wiejskiego i Stefan Godlewski o podstawach prawnych pracy społecznej w Kró-
lestwie Polskim46. Kierując się społeczną wymową encykliki Leona XIII Rerum 
novarum, autorzy starali się udowodnić m.in. dobrą wolę władz w tym względzie, 
co nie zawsze się udawało. Godlewski stwierdził np., że ukaz tolerancyjny z 10 
marca 1904 r. powstał z natchnienia bożego47.

Słowa papieskie z encykliki z 19 czerwca 1894 r. do biskupów polskich, 
w której przypominał im list św. Pawła do Rzymian: „[...] ci natomiast, którzy 
zostają pod władzą, winni trwałe uszanowanie i wierność dla władców, jako Bogu 
królującemu przez ludzi, być im posłuszni, nie tylko dla gniewu, ale też dla su-
mienia” – stały się dla nich prawem, którym zamykali usta swym przeciwnikom 
politycznym. Ciekawe, że po publikacji encykliki Rerum novarum Chełmicki 
nie poświęcił jej ani jednego felietonu w „Słowie” i dopiero wspomniane kursy  
zmusiły go jako wydawcę „Biblioteki Dzieł Chrześcijańskich” do zainteresowa-
nia się nią48.

Sprawy Kościoła i wolności wyznania pozostawały bliskie realistom także 
w ich działalności politycznej. W 1908 r. wspólnie z narodowymi demokratami 
powołali do życia instytucję pomocniczą wobec kolejnych Kół Polskich w Du-
mie i Radzie Państwa w Petersburgu – Towarzystwo Popierania Pracy Społecznej. 
Główny pomysłodawca Towarzystwa, Erazm Piltz, notabene luteranin, za jeden 
z głównych powodów jego stworzenia uznał podjęcie akcji w sprawie polskie-
go wykładu religii w guberni siedleckiej i lubelskiej oraz tolerancji religijnej na 
ziemiach polskich Cesarstwa Rosyjskiego49. Organizacja ta miała wielkie zasłu-
gi w zbieraniu dowodów na przynależność Chełmszczyzny do Polski. Jeszcze 
w 1912 r. piszący do premiera Włodzimierza Kokowcowa w tej sprawie Piltz ar-
gumentował, że w guberni chełmskiej wiele było parafii unickich, które dowiodły 
swego głębokiego przywiązania do katolicyzmu50. W tym także czasie realiści 
i endecy podjęli próbę stworzenia solidarnego obozu politycznego z Rosjanami, 
opierając się na związkach słowiańskich. Niestety, skrajni nacjonaliści rosyjscy, 
reprezentujący parlamentarzystów na zjazdach słowiańskich w Pradze i Peters-
burgu, chcieli narzucić Polakom model pojednania autorstwa Iwana Aksakowa. 
Przewidywał on nie tylko uznanie państwowości rosyjskiej, ale także wyrzecze-

46 Kursa społeczne odbyte w Warszawie d. 27, 28, 29  i 30 sierpnia 1907 r., Warszawa 1907, 
s. 152–163, 197–221, 124–151; R. Bender, Społeczne inicjatywy chrześcijańskie w Królestwie Pol-
skim 1905–1918, Lublin 1978, s. 84.

47 Kursa społeczne..., s. 126.
48 J. Moszyński, List otwarty do p. Ludwika Straszewicza..., s. 10; J. Kordębski, Recepcja 

encykliki „Rerum novarum” na ziemiach polskich do I wojny światowej, „Studia Prawno-Ekono-
miczne”, t. 48: 1993, s. 40–41.

49 BN, AEP, sygn. IV 8359, Objaśnienia do projektu TPPS w Królestwie Polskim, k. 5.
50 Ibidem, sygn. IV 8356, E. Piltz do W. N. Kokowcewa, Petersburg, 2 VI 1912, k. 57.
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nie się języka polskiego i powrót na łono Cerkwi prawosławnej. Było to nie do 
przyjęcia dla polityków polskich. Nasiliło też krytykę Polaków, a jej kulmina-
cja miała miejsce podczas dyskusji w Dumie rosyjskiej nad świątynią katolicką 
w Opolu koło Włodawy, siłą przejętą przez prawosławnych51.

Realiści tylko raz weszli do Dumy, w roku 1907, ale kwestie religijne nie 
znalazły się wówczas pod obradami izby. Byli natomiast stale reprezentowani 
w Kole Polskim w Radzie Państwa, i to w większości. Znaleźli się pod politycz-
nym wpływem księdza Aleksandra Kakowskiego, wówczas rektora Akademii 
Rzymsko-Katolickiej w Petersburgu. Za jego radą nie podejmowali spraw Ko-
ścioła w Polsce, aby nie przypominać Rosjanom o tym, co jeszcze złego mogliby 
uczynić. Gdy np. Stefan Wielowieyski zaproponował interpelację w kwestii finan-
sowania i etatów w seminariach duchownych w Królestwie, Kakowski obawiał 
się, że Rosjanie mogliby zażądać czegoś w zamian, prawdopodobnie utworze-
nia stanowiska inspektora rządowego przy każdym seminarium52.  Gdy jednak 
na plenum Rady pojawiały się kwestie dotyczące Kościoła, nie usuwali się od 
obrad. Tak było np. w przypadku zmiany porządku zatwierdzania członków kapi-
tuł katedralnych i kolegiat. Dotychczas zwyczajowo robił to monarcha, obecnie 
proponowano scedować to prawo na ministra spraw wewnętrznych. W Dumie 
posłowie polscy uznali to za drobnostkę, natomiast w Radzie Państwa realiści do-
magali się, by projekt trafił do komisji i aby rozpatrywać go w całości na tle życia 
Kościoła. Istniał bowiem cyrkularz zabraniający biskupom mianować kanoników 
honorowych, choć nie – kapitularnych. Jakkolwiek prawo państwowe milczało 
w tej kwestii, państwo wyraźnie łamało prawo kanoniczne. Dlatego właśnie reali-
ści żądali rewizji prawa z 14 grudnia 1865 r., stwarzającego zbyt wiele luk, które 
umożliwiały administracji państwowej swobodną interpretację prawa na nieko-
rzyść Kościoła. Zarzucali także urzędnikom żonglerkę ustawami: przytaczanie 
dawno zapomnianych praw lub powoływanie się na prawo kanoniczne, gdy było 
im to na rękę. Projekt trafił do komisji prawodawczej53.

W listopadzie 1909 r. Roger Łubieński rzucił na łamach „Dziennika Po-
wszechnego” hasło stworzenia stronnictwa narodowo-katolickiego. Generalnie 
realiści zgodzili się z taką sugestią. Wówczas do „Dziennika Powszechnego” na-
pisał Jan Popiel, twierdząc, że powołanie stronnictwa byłoby trudne wobec faktu 
przynależności większości polityków katolickich do SPR. Przypominając, że SPR 

51 [S. Dzierzbicki] St. Dz., O Kościół katolicki w Opolu, „S”, nr 62, 9 II (27 I) 1910 (wydanie 
wieczorne); O kościół w Opolu, „S”, nr 63, 10 II (28 I) 1910 (wydanie poranne); [B. Kutyłowski] 
Bh. K., Interpelacja opolska, „S”, nr 64, 10 II (28 I) 1910 (wydanie wieczorne); A. Giza, Petersbur-
skie konferencje neoslawistów 1909–1910 roku i ich znaczenie dla ruchu słowiańskiego, „Przegląd 
Zachodniopomorski”, t. 26: 1982, z. 3–4, s. 234, 242.

52 S. Wielowieyski, Wspomnienia z Rady Państwa w Petersburgu (1909–1914), cz. 9, „Dzień 
Polski” 1927, nr 90.

53 Słowny, Projekt nowego prawa dotyczącego duchowieństwa naszego. Nasze informacje, 
„S”, nr 9, 8 I (26 XII) 1910 (wydanie poranne).
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jest partią frakcyjną, gdzie m.in. działają „bezwyznaniowi”, uznał, że katolicy 
niekoniecznie tam pasują, ale jak na razie o ich wyjściu nie ma co marzyć. 

Program katolicki realistów na blednicę nieco chory, wystąpienia niektóre ich organu [„Sło-
wa”] i wpływowych jego członków mało poprawne, a po części i całkiem zdrożne. Ile wiem,  
epuracja i zmiany w łonie redakcji organu nastąpiły, charakter katolicki organu ma być dopilno-
wany. A punktem stycznym działalności realistów i stronnictwa katolickiego jest i być musi praca 
legalna i jawna [...]. 

Popiel nie dostrzegał różnic między programem społecznym realistów i gru-
py „Dziennika Powszechnego”. Dlatego radził katolikom jak najliczniej wstępo-
wać do SPR, by ich przewaga zmusiła żywioły inne do neutralności lub wystąpie-
nia z partii. Innym wyjściem mogłoby być stworzenie osobnej partii w momencie 
osiągnięcia odpowiedniego ciężaru ilościowego przez siły  katolickie. Sam Popiel 
deklarował, że gdyby zauważył zbytnią lewicowość SPR albo gdyby  istniało 
silne stronnictwo narodowo-katolickie, już byłby jego członkiem. Teraz jednak 
byłaby to partia słaba i tylko nawzajem by sobie z realistami w drogę wchodzili. 
Popiel, jako najbardziej skrajny polityk w SPR, nie miał zbyt wielu zwolenni-
ków. Wyraziciel oficjalnej linii politycznej realistów Antoni Donimirski stanął 
w obronie zarówno wartości chrześcijańskich propagowanych w programie SPR, 
jak i znaczenia członków niekatolików dla partii54. Popielowi odpowiedział także 
ksiądz Stanisław Wesołowski z „Dziennika Powszechnego”:

Bezcelowym byłoby [...] ustąpienie katolików ze stronnictwa narodowo-demokratycznego 
lub realistów, ponieważ oba w programie swym mają na względzie obronę Kościoła katolickiego 
i wolność religii. Sumienie przeto najgorliwszego katolika-realisty czy katolika-endeka nie cierpi 
bynajmniej z powodu braku u nas stronnictwa katolickiego55.

Zapowiedź stworzenia stronnictwa katolickiego nie podobała się ani reali-
stom, ani endekom. Obie partie chciały uchodzić za reprezentantki interesów 
Kościoła w Polsce, dlatego zintensyfikowały zainteresowanie sprawami religii, 
by udowodnić, że osobna partia katolicka nie jest potrzebna. Podczas jednego 
z zebrań SPR 17 lutego 1909 r. ksiądz Grzegorz Augustyniak mówił o możliwości 
rozszerzenia elektoratu partii. Uznał, że najbliższe realistom jest duchowieństwo, 
pragnie bowiem możliwości spokojnej i celowej pracy nad wiernymi. SPR zaś 
jest partią, która najbardziej szanuje religię spośród wszystkich polskich stron-
nictw. Wezwał natomiast członków do obrony partii przed ateizmem56. Reorga-
nizacja „Słowa”, o której wspominał Popiel, dotyczyła m.in. nadania mu takiego 

54 A. Donimirski, O stronnictwie narodowo-katolickim, „S”, nr 273, 27 XI 1909.
55 J. Moszyński, List otwarty do p. Ludwika Straszewicza..., s. 8.
56 [Adolf Warszawski] A. Warski, Kontrrewolucja i klerykalizm, [w:] Wybór pism..., t. 1, 

s. 345–346; Ogólne zebranie Stronnictwa Polityki Realnej, „S”, nr 40, 19 II 1909.
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charakteru, aby było chętniej czytywane przez katolików. Do gremium redakcyj-
nego przyjęto księdza Chełmickiego, by czuwał nad specjalnymi rubrykami po-
święconymi życiu Kościoła w Polsce i na świecie. Rubryki te nosiły tytuł Kronika 
kościelna oraz Dziennik kościelny i były bardzo krótkie57. Co ciekawe, zmiany 
w dzienniku miały przyciągnąć do niego młodych czytelników58. To nie wystar-
czyło, pojawiły się bowiem głosy, że owo związanie się realistów z endekami 
może być bezpośrednią przyczyną utraty części zaufania do SPR przez katolików. 
Podczas zebrania 1 stycznia 1910 r. partia przyjęła do swego programu hasło: 
„Kto jest z religią, jest z nami, kto na nią zamach podnosi, jest przeciw nam”59. 
Pojawiły się głosy, że oznacza to przyjęcie przez SPR oblicza chrześcijańskiego, 
wyznaniowego60. Z jednej strony, położyło to kres szykującemu się rozłamowi 
w partii, na którego czele stali Jan Popiel i Stefan Godlewski. Ci utalentowani 
i płodni publicyści zdążyli nawiązać współpracę z „Dziennikiem Powszechnym”, 
ale w lipcu 1910 r. powrócili na łono SPR61. Z drugiej strony, zaczęli wyrażać swe 
niezadowolenie przeciwnicy nadmiernej „klerykalizacji” partii i „Słowa” – wśród 
nich Stanisław Łubieński, główny sponsor SPR62.

W październiku 1910 r. Królestwem wstrząsnęła informacja o popełnieniu 
morderstwa na Jasnej Górze. Ofiarą padł Wacław Macoch, krewny jednego z za-
konników, Damazego Macocha, który ostatecznie okazał się mordercą. Zbrod-
nia miała ukryć proceder okradania klasztoru z datków pątników przez Maco-
cha, jego wspólników – ojców Izydora Starczewskiego i Bazylego Olesińskie-
go, i jego kochankę Helenę Krzyżanowską. Wydarzenie to mogło mieć poważne 
konsekwencje: klasztor natychmiast został otoczony wojskiem rosyjskim, władze 
powołały też specjalną komisję do zbadania zbrodni i wiele wskazywało na to, 
że jeden z ostatnich klasztorów w Królestwie, świętość narodowa, może zostać 
zamknięty. Realiści uznali więc, iż powinni zaangażować się w tę sprawę. Piltz 
przekonał prezesa SPR Henryka Dembińskiego, że najlepiej by się stało, gdy-
by partia zwróciła uwagę hierarchów polskiego Kościoła na ten problem, aby to 
duchowni, a nie państwowi urzędnicy dokonali uzdrowienia stosunków w klasz-
torze. Ksiądz Zygmunt Chełmicki wolał jednak, aby to świeccy katolicy podjęli 
działania, ponieważ obawiał się konsekwencji, jakie mogłyby spaść na biskupów, 
gdyby decydowali wbrew przedstawicielom władzy państwowej. W wyniku dwu-

57 Biblioteka Jagiellońska, rkps 9782,  S. Kozicki, Pamiętniki, t. 2, s. 333; Wybrane teksty źró-
dłowe do dziejów polskich ugrupowań burżuazyjnych i ludowych w latach 1864–1914, wyb. C. Ko-
złowski, Warszawa 1965, s. 187;  J. Myśliński, Z badań nad układem zawartości polskiej prasy 
codziennej na przełomie XIX i XX w. (Prasa ugrupowań konserwatywnych i partii socjalistycznych), 
„Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego”, t. 12: 1973, z. 2, s. 198.

58 BN, AEP, sygn. 8361, t. 1, W. Baranowski do E. Piltza, Wilno, 23 XII 1909, k. 23.
59 „S”, nr 3, 3 I 1910.
60 S. Gajewski, Społeczna działalność..., s. 98.
61 BN, AEP, sygn. 8361, t. 2, A. Donimirski do E. Piltza, Warszawa, 17 VII 1910, k. 96. 
62 Ibidem, t. 4, S. Łubieński do E. Piltza, Biarritz, IX 1910, k. 13–14.
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dniowej narady odbytej przez SPR postanowiono wysłać Henryka Dembińskiego 
w delegację do biskupa kujawsko-kaliskiego Stanisława Zdzitowieckiego (podle-
gał mu klasztor jasnogórski) z zapytaniem, jakie stanowisko powinna zająć pra-
sa oddana Kościołowi. Prezes realistów w rozmowie z biskupem 9 października 
1910 r. radził mu, by zareagował jak najszybciej, nawet gdyby nie miał pełnej 
aprobaty Rzymu i występował przeciwko władzom państwowym, ponieważ spo-
łeczeństwo Królestwa oczekuje dowodu zainteresowania zbrodnią w klasztorze. 
Pod wpływem tej rozmowy bp Zdzitowiecki zdecydował się pojechać do Często-
chowy osobiście i nałożyć pokutę na mnichów.

Dembiński uznał, że jego obowiązkiem będzie także udać się do Stolicy Apo-
stolskiej i przedstawić papieżowi sprawę we właściwym oświetleniu. Zawiózł 
list ośmiu biskupów zebranych w Warszawie w sprawie jasnogórskiej. Spotkany 
w Krakowie ksiądz Adam Sapieha radził, by Dembiński poruszył w rozmowie 
z Piusem X wszelkie problemy Kościoła w Królestwie Polskim, ale ten obawiał 
się przekroczyć swe zalecenia. 30 października delegacja stanęła w Rzymie. 
Dembiński mimo wszystko zdecydował się opowiedzieć papieżowi o sytuacji 
Kościoła w zaborze rosyjskim i poprosił, by ten, wykorzystując sprawę Macocha, 
interweniował u rządu i przekonał go o konieczności swobody działania Kościoła 
katolickiego w Królestwie Polskim63.

Choć wiadomo było od początku, że papież niewiele mógł uczynić, zaanga-
żowanie Dembińskiego w ten trudny problem dowodziło nie tylko jego szcze-
rej wiary i oddania Kościołowi, ale także troski o wizerunek instytucji, która tak 
wielkie położyła zasługi dla kultury polskiej i oddziaływała na społeczeństwo 
w pożądanym przez realistów kierunku64.

Dembiński starał się nie mieszać religii z polityką. Dał wyraz temu przeko-
naniu podczas dyskusji w SPR nad uczynieniem z partii stronnictwa chrześci-
jańskiego. Uważał, że stosunek realistów do Kościoła katolickiego został raz na 
zawsze określony w pierwszym programie SPR – jako neutralny i z szacunkiem 
odnoszący się do kulturowych osiągnięć tej instytucji. „[...] stronnictwo nasze 
nie ma być wyznaniowym i być nim nie chce [...]” – skwitował sprawę65. Próbę 

63 H. Dembiński, Pamiętnik 1907–1915, oprac. S. Rudnicki, Warszawa 2000, s. 83–92; O spra-
wie Macocha zob. np.: Z. Chyra-Rolicz, [w:] Kobieta i małżeństwo. Społeczno-kulturowe aspekty 
seksualności. Wiek XIX i XX, red. A. Żarnowska i A. Szwarc, Warszawa 2004; J. Zbudniewek ZP, 
Jasna Góra na przełomie XIX i XX w. w świetle akt petersburskich, [w:] Ojczyzna i wolność. Prace 
ofiarowane Profesorowi Janowi Ziółkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. A. Barańska, 
W. Matwiejczyk i E. M. Ziółek, Lublin 2000, s. 193–204; D. T. Łukaszuk, Jasna Góra w literaturze 
krytycznej do 1964 r., „Studia Claromontana”, t. 24: 2006; T. Dyniewski, Zbrodnia – zdrada – kara. 
Pitaval śląski, Katowice 1986.

64 A. Kidzińska, Henryk Dembiński (1866–1915). Sylwetka konserwatywnego działacza poli-
tycznego w świetle jego dziennika, „Res Historica”, t. 24: 2007, s. 80–82.

65 BN, AEP, sygn. 8361, t. 2, H. Dembiński do E. Piltza, Przysucha, 21 III 1911, k. 19–20.
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przekonania Dembińskiego do stworzenia partii katolickiej podjął na początku 
1913 r. Jerzy Moszyński:

[...] zwracam się przede wszystkim do Ciebie, Szanowny Prezesie stronnictwa polityki realnej, 
porzućcie wałęsanie się bezmyślne po zaułkach utylitarnej polityki, rozwińcie szeroko chorągiew 
Krzyża [...] i pod nią połączcie się ze wszystkimi uczciwymi ludźmi – mniejsza o to do jakich dziś 
należą stronnictw – dla obrony bytu i przyszłości naszego narodu66.

Na Dembińskim ten patetyczny styl nie zrobił wrażenia, nie trafiła także do 
niego nierealna propozycja połączenia SPR z ND i innymi małymi, konserwa-
tywnymi partyjkami. Ostateczną decyzję w kwestii stosunku do religii podjęło 
Stronnictwo podczas ogólnego zebrania 21 stycznia 1910 r., a wyraził je Eustachy 
Dobiecki:

Stanowczo nie jesteśmy stronnictwem wyznaniowym, ale to nie znaczy, byśmy mieli zapo-
znawać potęgi czynnika, jakim w narodzie jest religia. Spełniała ona u nas i spełnia wielką, cywi-
lizacyjną misję i jest pierwszorzędną szkołą cnoty i moralności, tych najgłówniejszych warunków 
zdrowia społecznego.

Dobiecki uznał ateizm pleniący się wśród młodzieży za zamach na funda-
ment kultury polskiej i zapowiedział poparcie dla wszelkich akcji społecznych 
prowadzonych przez Kościół67.

Ostatnie lata przed I wojną światową były dla SPR czasem bardzo trud-
nym, oznaczającym walkę o przetrwanie na polskiej scenie politycznej. Realiści 
zwrócili się wówczas ku idei konserwatywnej i jej podstawowym wartościom, 
wśród których widzieli także religię i Kościół. Piewcą tej doktryny był płodny 
publicysta Wincenty Kosiakiewicz. Uznał on, że każde zorganizowane społe-
czeństwo wytwarza dwa typy instytucji – naturalne i sztuczne. Do naturalnych 
zaliczył m.in. rodzinę, religię, państwo. Nazywając je naturalnymi, stwierdzał ich 
niezmienność oraz  oczywistą dla każdego człowieka potrzebę owych instytucji. 
Ponieważ to religię uznał za główne źródło konserwatyzmu, nakazywał rodzi-
com wychowywać potomstwo w chrześcijańskiej wierze, gdyż wypływające stąd 
moralność i etyka zagwarantują całemu społeczeństwu stabilność, porządek i po-
szanowanie prawa – innych przyrodzonych człowiekowi instytucji. Jednocześnie 
dowodził, że tylko poszanowanie owej naturalności daje całkowitą wolność, po-
nieważ zapewnia wybór. Wybór katolika oznaczał np. dyscyplinę w wierze i jej  
praktykach68.

66 J. Moszyński, List otwarty do jaśnie wielmożnego pana Henryka Dembińskiego prezesa 
Stronnictwa Polityki Realnej w Królestwie Polskim, Kraków 1913, s. 61–62.

67 Ogólne zebranie Stronnictwa Polityki Realnej, „S”, nr 32, 21 (8 I) 1910 (wydanie wie- 
czorne).

68 W. Kosiakiewicz, Idea konserwatywna, próba doktryny, Warszawa 1913, s. 17–18, 31–32; 
idem, Katolicyzm a konserwatyzm, Warszawa 1914, s. 19; H. Garnuszewski, Konserwatyzm w Kró-
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Opozycja uznała wzrost zainteresowania konserwatyzmem jako skutek 
śmierci w 1913 r. jednego z najbardziej radykalnych członków SPR, Ludwika 
Straszewicza69. Liczne nekrologi Straszewicza analizowały zwykle jego stosunek 
do Kościoła katolickiego, albowiem choć deklarował się  jako pozytywista, co 
równało sie wówczas z ateizmem, Kościół zgodził się na jego katolicki pogrzeb. 
Z owych analiz wyłaniał się obraz liberalnego skrzydła SPR, które silnie angażo-
wało się w obronę i odbudowę autorytetu Kościoła. Straszewicz uważał, że kon-
serwatyzm może uratować katolicyzm w Polsce, szczególnie zaś jego spuściznę 
kulturową – „magazyn najcenniejszych skarbów narodowych”. Wincenty Rzy-
mowski, kpiąc w żywe oczy z realistów, dowodził, że widzą nadzieję na przetrwa-
nie Polski w starciu katolicyzmu i prawosławia, a orężem w walce ma być woda 
święcona i kropidło:

[...] owo starcie dwóch Kościołów, dwóch wyznań określać ma w mniemaniu konserwatystów 
jedyną linię walki polskiej z rusyfikacją. Ich strategia polega na tym, aby uzbroiwszy przeciwko 
sobie oba Kościoły, wezwać następnie naród do zatajenia tchu w murach Kościoła katolickiego 
i – zdać się na wolę bogów [...]. Alboż to bowiem w kroplach wody święconej nie wyładował się 
już cały napór walki? Jeśli siły niebiańskie nas opuściły, cóż poczniemy przeciwko potencjom ziem-
skim? A zresztą, na szańcu katolicyzmu dlatego właśnie wykonano demonstrację ofensywy, aby 
na szańcu polskim bez obrony móc cofnąć się z pozycji: taka jest u nas odwieczna polska taktyka 
konserwatyzmu! Taktyka polegająca na tym, że katolicyzm na wschodniej naszej rubieży nieprzy-
jacielowi zawsze wypowiadał wojnę, a polskość zawsze w wyniku wojny podpisuje – kapitulację70.

Przytoczmy rzeczywiste słowa Straszewicza, wyrażone w polemice ze Stani-
sławem Kempnerem z postępowej „Nowej Gazety”, który krytykował zacofanie 
Kościoła w Polsce i ostatnie encykliki papieskie:

[...] walka zasadnicza z katolicyzmem u nas wysoce jest niebezpieczną, więc niepożądaną, na 
jakimkolwiek gruncie staniemy, jakiekolwiek są nasze przekonania i wierzenia [...] uderzając w ist-
nienie lub w siłę Kościoła katolickiego w Polsce trafia się w inne formy bytu społecznego, jednako-
wo nam wszystkim drogie [...]. Kościół katolicki połączył nas z Zachodem, wprowadził do rodziny 
rzymskiej. Dał nam kulturę, w której wzrastaliśmy przez wieki. Kultura ta, zachodnia, rzymska, jest 
najwyższą z istniejących kultur. Kościół katolicki w momencie niedoli naszej zjednoczył się z naro-
dem w cierpieniach i dzielił je wiernie, odważnie – poszedł na męczeństwo wraz z ludem polskim. 
Policzcie, ilu księży zawisło na szubienicach Murawiewa, ilu biskupów poszło na wygnanie?71

lestwie Polskim 1864–1914, „Zeszyty Naukowe Instytutu Nauk Politycznych”, z. 10: 1984, s. 61–
66; J. Bartyzel, Doktryna konserwatywna Wincentego Kosiakiewicza, „Archiwum Historii Filozofii 
i Myśli Społecznej”, t. 36: 1991, s. 193–217; B. Szlachta, Polscy konserwatyści wobec ustroju poli-
tycznego do 1939 roku, Kraków 2000, s. 32–33, 42, 264.

69 „Polak Katolik”, nr 274, 5 XII 1913.
70 W. Rzymowski, Chorąży białego sztandaru. Rzecz o Ludwiku Straszewiczu, Warszawa 

1913, s. 24–25, 28–31, 37–44, 48–53.
71 L. Straszewicz, Katolicyzm a Polska, „S”, nr 367, 16 (3) VIII 1910 (wydanie wieczorne).
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Opowiedzenie się za konserwatyzmem obligowało realistów do zwalcza-
nia wszelkich ruchów antykościelnych. W okresie rewolucji 1905–1907 w ich 
publicystyce często pojawiała się krytyka socjalistów posługujących się instru-
mentalnie motywami religijnymi celem pozyskania zaufania robotników. Ci nie 
pozostawali dłużni i chętnie porównywali ugodową partię do tego z łotrów ukrzy-
żowanych razem z Chrystusem, który mu urągał. Tuż przed wojną socjalizm nie 
był już tak groźny dla realistów, więc ostrze swej krytyki zwrócili na ludowy ruch 
zaraniarski. Pismo „Zaranie” zostało tak scharakteryzowane:

Metody działania tego pisma wydają się nam niegodziwymi. Podkopuje ono wiarę w ser-
cach swych czytelników, obniża wpływy i znaczenie duchowieństwa naszego i przywiązanie do  
Kościoła72.

Krytyka ludowców, uderzenie w ich program świeckiej szkoły i wychowania, 
sprowadziła na realistów ataki ze strony prasy wyznającej wartości pozytywi-
styczne, z „Prawdą” na czele73.

W okresie I wojny światowej sprawy Kościoła i religii nie zajmowały już tak 
wiele miejsca w działalności realistów, zeszły na dalszy plan wobec konieczności 
reagowania na szybko zmieniającą się sytuację wojenno-polityczną.

Stosunek Stronnictwa Polityki Realnej do religii i Kościoła katolickiego był 
determinowany kilkoma czynnikami natury zewnętrznej. Po pierwsze, państwo 
polskie nie istniało, a zachowanie polskości uzależnione było od działalności ta-
kich m.in. instytucji, jak właśnie Kościół. Jego swoboda była jednak ograniczona 
i poddawany był represjom politycznym oraz gospodarczym w wyniku patrioty-
zmu okazywanego zarówno przez duchowieństwo, jak i instytucję jako taką. To 
nakazywało realistom nie tylko stawać w obronie Kościoła i duchowieństwa, ale 
także doceniać tę właśnie jego instytucjonalną rolę. Po drugie, program ugody nie 
mógł być zbyt popularny w społeczeństwie polskim, doświadczonym represjami, 
walką powstańczą, cierpieniem w imię patriotyzmu. Partia realistów nie mogła 
więc zamykać się na członków innego niż katolickie wyznania, gdyż ci, którzy ją 
popierali, i tak byli nieliczni. Stąd politycznie pojęty ekumenizm w szeregach jej 
członków. Po trzecie, przyjęcie ideologii konserwatywnej w późniejszym okresie 
działalności SPR nakazywało mu uznawać jako fundamenty światopoglądu takie 
wartości, jak państwo, rodzina, Kościół i wiara. Większą aktywność w obronie 
swobód Kościoła i religii katolickiej wykazywała frakcja ultramontańska w SPR. 
Robiła to jednak na marginesie głównego nurtu politycznego. Jednakże zarządo-
wi SPR zależało, by partia była postrzegana jako katolicka, narodowa, rozsądna. 

72 Ruch ludowy, „S”, nr 131, 16 V 1913; A. Donimirski, O „Zaranie”, „S” nr 425, 20 (7) IX 
1910 (wydanie wieczorne).

73 Z. Kmiecik, Tygodnik „Prawda” w latach 1908–1915, „Przegląd Humanistyczny”, R. 20: 
1976, nr 2, s. 5–6.
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Był to element walki politycznej o elektorat tradycyjnie związany z Kościołem: 
nie tylko o kler, ale też o ziemian i chłopów.  Jak widać, w podejściu realistów 
do problemu religii i Kościoła przeplatał się patriotyzm, pojmowany jako obrona 
narodowego bytu i tożsamości, oraz szacunek dla osiągnięć instytucji i polityczne 
wyrachowanie.

POlITICIANS IN CASSOCkS ANd THE ROlE OF RElIgION IN THE ACTIvITIES 
OF THE CONCIlIATORy FACTION OF THE REAl POlITICS (1905–1923)

The Faction of the Real Politics (Stronnictwo Polityki Realnej) functioning between 1905 
and 1923 was a small party of a conciliatory-conservative profile. The attitude towards the Catholic 
Church as an institution and towards faith played a very important role in its political programme. 
Despite few attempts of turning the party into a formation of religious profile, the administration 
of the Faction decided that it will stay a strictly political organization. There were three fractions 
functioning within the party, including the extreme right-wing and ultramontanic, as well as mo-
derately liberal. For both of them, the Church and faith had a specific meaning as the institutional 
tools of social control, the foundations of morality and humans’ value system. The SPR included the 
followers of many religions and the atheists, and next to them catholic clerics, some of whom played 
a role of the party’s leaders. The realists often spoke out in their newsprint apparatus, newspaper 
“The Word” (Słowo), but also in other periodicals and independent editions of journalistic writings, 
defending the Church and its hierarchs, as well as the decisions undertaken by them which were po-
litical in character, but not always popular in the Polish society. The realists treated Catholic Church 
as a natural ally in their fight against the socialism as well as a partner in their efforts for achieving 
reconciliation with the invaders’ country
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Podczas konferencji w Locarno (5–16 X 1925) dyplomacja niemiecka roz-
poczęła zabiegi o „równouprawnienie” (Gleichberechtigung) w dziedzinie zbro-
jeń. Gustav Stresemann, niemiecki minister spraw zagranicznych, i Hans Luther, 
kanclerz Niemiec, wystąpili wówczas z postulatem, aby poziom sił zbrojnych 
i uzbrojenia państw członkowskich Ligi Narodów był „minimalny” i „proporcjo-
nalny” do narzuconego Niemcom w V części traktatu wersalskiego. Niemiecki 
postulat został odrzucony przez ministrów spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii 
i Francji. Sir Austen Chamberlain i Aristide Briand argumentowali, że państwa 
członkowskie Ligi Narodów były zobowiązane do rozbrojenia tylko w zakresie 
wskazanym w artykule 8 paktu Ligi Narodów, a konferencja w Locarno nie była 
miejscem do rozstrzygania tej kwestii. Chamberlain przypomniał Stresemannowi 
treść rezolucji VI Zgromadzenia Ligi Narodów z 25 września 1925 r., zawiera-
jącej zapowiedź powołania przez Radę Ligi Narodów specjalnej komisji, która 
miała przygotować Konferencję Rozbrojeniową, i wyraził opinię, że przedstawi-
ciel Niemiec powinien wziąć udział w jej pracach. Dodatkowo, w celu wyjścia 
naprzeciw niemieckim naciskom, w protokole końcowym konferencji w Locarno 
zawarto zapewnienie, że sygnatariusze zawartych układów będą aktywnie party-
cypowali w pracach Ligi Narodów na rzecz powszechnego rozbrojenia1.

* Kwerendę archiwalną do artykułu przeprowadzono w The National Archives (dalej: TNA) 
w Londynie w ramach stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich. W artykule wykorzystano 
dostępne w TNA mikrofilmy dokumentów archiwalnych Auswärtiges Amt (dalej: AA) z kolekcji 
German Foreign Ministry (dalej: GFM) z zespołów Abteilung II F – Abrüstung (dalej: Abt. II F – 
Abr.) i Büro Staatsekretär (dalej: Büro St.S.).

1  Locarno-Konferenz 1925. Eine Dokumentsammlung, Hrsg. vom Ministerium für Auswärti-
ge Angelegenheiten der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin 1962, s. 176–182; Protokoły 
obrad konferencji w Locarno (zapis delegacji francuskiej), oprac. J. Łaptos, Kraków 1982, s. 146; 
Documents on British Foreign Policy 1919–1939, 1st Series, vol. XXVII, ed. by W. N. Medlicott and 
D. Dakin, London 1986, Appendix „Proceedings of the Locarno Conference and Records of Con-
versations connected therewith, October 5–16, 1925”, s. 1128–1137; A. M. Brzeziński, Znaczenie 
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Udział w pracach przygotowawczych do Konferencji Rozbrojeniowej otwie-
rał przed dyplomacją niemiecką możliwość podjęcia bezpośrednich działań na 
rzecz wyrównania statusu militarnego Niemiec z innymi państwami2. Celem ni-
niejszego artykułu jest analiza stanowiska dyplomacji niemieckiej wobec tego za-
gadnienia. Przedmiotem artykułu są niemieckie przygotowania do negocjacji na 
temat powszechnego rozbrojenia prowadzonych pod auspicjami Ligi Narodów. 

Realizując zalecenia rezolucji VI Zgromadzenia Ligi Narodów z 25 wrze-
śnia 1925 r., Rada Ligi Narodów 12 grudnia 1925 r. podjęła decyzję o powołaniu 
Komisji Przygotowawczej Konferencji Rozbrojeniowej (dalej: KPKR). Ustalono 
wówczas, że w skład KPKR wejdą przedstawiciele 19 państw z trzech kategorii:

– członkowie Rady Ligi Narodów: Francja, Japonia, Wielka Brytania, Wło-
chy, Belgia, Brazylia, Czechosłowacja, Hiszpania, Szwecja i Urugwaj;

– członkowie Ligi Narodów, dla których zagadnienie rozbrojenia było istotne 
z racji ich położenia geograficznego: Bułgaria, Finlandia, Holandia, Jugosławia, 
Polska i Rumunia;

– trzy państwa spoza Ligi Narodów: Niemcy, Stany Zjednoczone i Związek 
Sowiecki3. 

Program prac KPKR stanowił siedmiopunktowy kwestionariusz w formie 
pytań, efekt kompromisu pomiędzy propozycjami przedstawionymi przez dele-
gatów Francji i Wielkiej Brytanii. KPKR miała opracować zasady i metody roz-
brojenia na potrzeby późniejszej Konferencji Rozbrojeniowej. W związku z tym 
powierzono jej następujące zadania: 

1) zdefiniowanie pojęcia „zbrojenia”;
2) określenie możliwego zakresu rozbrojenia (rozróżnienie pomiędzy „zbro-

jeniami czasu pokojowego” a „zbrojeniami czasu wojny”);
3) ustalenie standardów, według których możliwe było porównanie zbrojeń 

różnych państw;
4) stwierdzenie możliwości rozróżnienia pomiędzy zbrojeniami „ofensywny-

mi” i „defensywnymi”;

Locarna dla międzynarodowych negocjacji rozbroje niowych (1926–1933), [w:] Locarno z perspe-
ktywy siedemdziesięciu lat. Materiały konferencji, która odbyła się w Szczecinie 19 i 20 października 
1995 roku, red. M. Baum gart, Szczecin 1998, s. 71–73; C. J. Kitching, Locarno and the Irrelevance 
of Disarmament, [w:] Locarno Revisited: European Diplomacy 1920–1929, ed. by G. Johnson, Lon-
don–New York 2004, s. 161–177.

2 S. Sierpowski, Problem rozbrojenia w polityce niemieckiej okresu międzywojennego, [w:] 
Rola Niemiec w procesach rozwojowych Europy XIX i XX wieku, red. A. Czubiński, Poznań 1995, 
s. 241–251; C. A. Wurm, Germany and Disarmament in the 1920s, [w:] Une occasion manquée? 
1922: la reconstruction de l’Europe. Actes du colloque tenu à Florence, 1–3 Octobre 1992, dir. 
M. Petricioli, Bern–Berlin–Frankfurt am Main–New York–Paris–Wien 1995, s. 224–228.

3 League of Nations, Documents of the Preparatory Commission for the Disarmament Confer-
ence entrusted with Preparation for the Conference for the Reduction and Limitation of Armaments, 
Series I, Geneva 1925 (dalej: DPCDC, ser. I), s. 8–50; League of Nations, Official Journal (dalej: 
LNOJ) 7, 1926, No. 2, s. 119–120, 164–169, 185, 218–219.

kRySTIAN MACIEj SzUdAREk



103

5a) zestawienie zasad, według których miało nastąpić ustalenie skali zbrojeń 
dla poszczególnych państw;

5b) sprawdzenie, na ile usprawnienie procedury zapewnienia wzajemnej po-
mocy ekonomicznej i wojskowej, przewidzianej w artykule 16 paktu LN, mogło 
przyczynić się do promowania redukcji zbrojeń;

6) określenie znaczenia samolotów lotnictwa cywilnego i statków floty han-
dlowej z punktu widzenia rozbrojenia;

7) zbadanie zależności pomiędzy rozbrojeniem i bezpieczeństwem w skali 
regionalnej i powszechnej4.

12 grudnia 1925 r. Vittorio Sciajola, który przewodniczył obradom 37. sesji 
Rady Ligi Narodów w Genewie, wystosował do rządu Niemiec zaproszenie do 
udziału w pracach KPKR. W załączeniu przesłał raport Edvarda Beneša, zawiera-
jący ustalenia w sprawie składu komisji, procedury i merytorycznego zakresu jej  
prac5. 

W Berlinie wnikliwie analizowano napływające za pośrednictwem konsulatu 
w Genewie informacje na temat powołania KPKR. Gerhard Köpke, kierownik 
Wydziału II Auswärtiges Amt, opowiadał się za przyjęciem zaproszenia. W notat-
ce z 9 grudnia 1925 r. skierowanej do prezydenta Paula von Hindenburga, mini-
stra spraw zagranicznych Gustava Stresemanna i sekretarza stanu w Auswärtiges 
Amt Carla von Schuberta, przypominał, że Niemcy, powołując się na wstęp do 
V części traktatu wersalskiego, konsekwentnie domagały się ograniczenia zbro-
jeń innych narodów. Odmowa udziału w pracach KPKR stałaby w sprzeczności 
z tą polityką i byłaby niezrozumiała dla międzynarodowej opinii publicznej. Ce-
lem Niemiec było wyrównanie stanu zbrojeń z innymi państwami, szczególnie 
zaś sąsiednimi, i udział w pracach KPKR stwarzał taką możliwość6.

Ambasador Niemiec w Londynie Friedrich Sthamer podkreślał jednak, że 
Niemcy zostały pozbawione wpływu na kształt programu prac KPKR i przewi-

4 DPCDC, ser. I, s. 41–42, 47–48.
5 GFM 34/3532, AA, Abt. II F – Abr., Abrüstung 5, Bd. 1, 9126/H 243159–85.
6 Ibidem, 9126/H 243072–75, notatka G. Köpke „Aufzeichnung über die Abrüstungskonfe-

renz in Genf” z 9 XII 1925. Na początku grudnia 1925 r. B. von Bülow i W. Poensgen z Referatu 
Ligi Narodów Auswärtiges Amt przy pomocy G. Aschmanna (konsula niemieckiego w Genewie) 
opracowali dla G. Stresemanna memorandum zawierające założenia niemieckiej polityki w Lidze 
Narodów. W kwestii powszechnego rozbrojenia autorzy memorandum wskazywali, że „Da es aber 
aussichtslos erscheint, eine allgemeine Abrüstung im Ausmaß der deutschen durchzusetzen (Ab-
schaffung der schweren Artillerie, Tanks, Flugzeuge usw.), wäre es wohl richtiger, alle unsere Abrü-
stungspropaganda im Völkerbund letzen Endes auf das Ziel der Aufhebung des Teil V des Versailler 
Vertrages abzustellen” (Akten zur deutschen auswärtigen Politik 1918–1945 (dalej: ADAP), ser. 
B, Bd. I. 1, Berlin 1966, Nr. 22, s. 64–76, notatka W. Poensgena z 12 XII 1925 i zał. memorandum 
„Deutschland im Völkerbund”; zob. też: M. M. Lee, Gustav Stresemann und die deutsche Völker-
bundspolitik 1925–1930, [w:] Gustav Stresemann, hrsg. von W. Michalka und M. M. Lee, Darm-
stadt 1982, s. 350–352).
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dywał trudności przy próbie jego zmiany7. Przytaczał również opinię amerykań-
skiego ambasadora Alansona B. Houghtona, który wątpił, aby Wielka Brytania po 
Locarno gotowa była działać na rzecz rozbrojenia Francji do poziomu Niemiec. 
Houghton uważał, że w Genewie doszło do tajnego brytyjsko-francuskiego poro-
zumienia, które będzie nie do przyjęcia przez przedstawicieli Niemiec, Związku 
Sowieckiego oraz Stanów Zjednoczonych i doprowadzi do impasu w negocja-
cjach8. 

Leopold von Hoesch, ambasador Niemiec w Paryżu, nie podzielał poglądów 
Houghtona. Jego zdaniem Wielkiej Brytanii zależało na pozytywnym wyniku 
prac KPKR, natomiast postulat rozbrojenia innych państw do poziomu niemiec-
kiego uważał w najbliższym czasie za nierealny. Charakteryzując stanowisko 
Francji, Hoesch podkreślał, że, z jednej strony, nie chciała ona utracić miana „mo-
carstwa pokojowego”, które zyskała, promując Protokół Genewski i zawierając 
pakt reński, z drugiej zaś strony, próbowała nadać dyskusji w KPKR taką formu-
łę, która miała zapobiec jej drastycznemu rozbrojeniu, czym zainteresowane były 
z różnych względów Niemcy, Stany Zjednoczone, Związek Sowiecki i Wielka 
Brytania. Temu drugiemu celowi miał służyć francuski postulat uwzględnienia 
„potencjału wojennego” poszczególnych państw przy ustalaniu stanu uzbroje-
nia oraz sprecyzowania zapisów artykułu 16 paktu Ligi Narodów, zgodnie z tezą 
„najpierw bezpieczeństwo, potem rozbrojenie”. Hoesch słusznie podkreślał, że 
ostateczny tekst pytań kwestionariusza, mającego stanowić podstawę prac KPKR, 
nie był wynikiem tajnego porozumienia. Stanowiska Francji i Wielkiej Brytanii 
w sprawie zależności pomiędzy rozbrojeniem i bezpieczeństwem nadal pozosta-
wały rozbieżne9.

W okólniku do niemieckich placówek dyplomatycznych z 26 grudnia 1925 r. 
Gustav Stresemann zapowiadał rychłe przyjęcie przez rząd niemiecki zaproszenia 
do udziału w pracach KPKR10. Przedłużające się przesilenie rządowe w Niem-
czech, zapoczątkowane 25 października 1925 r. wystąpieniem ministrów Deut-
schenationale Volkspartei z koalicji rządowej na znak protestu przeciw układom 
lokarneńskim, odroczyło decyzję w tej sprawie11. Dopiero 20 stycznia 1926 r., 
po nieudanych próbach stworzenia rządu „wielkiej koalicji” z udziałem Sozial-
demokratische Partei Deutschland, H. Luther utworzył mniejszościowy gabinet 
koalicyjny złożony z przedstawicieli Deutsche Demokratische Partei, Zentrum, 

7 GFM 34/3532, AA, Abt. II F – Abr., Abrüstung 5, Bd. 1, 9126/H 243063, F. Sthamer do AA, 
Londyn 3 XII 1925.

8 ADAP, ser. B, Bd. III, Berlin 1968, Nr. 5, s. 14–15, F. Sthamer do AA, Londyn, 12 XII 1925.
9 ADAP, ser. B, Bd. I. 1, Nr. 23, s. 76–78, L. von Hoesch do AA, Paryż, 15 XII 1925; GFM 

34/3532, AA, Abt. II F – Abr., Abrüstung 5, Bd. 1, 9126/H 243082–84, L. von Hoesch do AA, Paryż, 
8 XII 1925.

10 ADAP, ser. B, Bd. I. 1, Nr. 26, s. 88–90, okólnik G. Stresemanna z 26 XII 1925.
11 Akten der Reichskanzlei Weimarer Republik (dalej: ARWR), Die Kabinette Luther I und II, 

Bd. 2, bearb. von K.-H. Minuth, Boppard 1977, Nr. 260, s. 1033–1034, „Chefbesprechung” 9 I 1926. 

kRySTIAN MACIEj SzUdAREk



105

Bayerische Volkspartei i Deutsche Volkspartei12. Tego samego dnia G. Köpke, 
w notatce dla Schuberta i Stresemanna, przypomniał o konieczności podjęcia de-
cyzji. Zdaniem Köpkego, wobec znaczenia problemu powszechnego rozbrojenia 
dla rozbrojonych na mocy traktatu wersalskiego Niemiec i ze względu na zbliża-
jące się wejście Niemiec do Ligi Narodów w grę wchodziła jedynie akceptacja 
zaproszenia13. Dwa dni później, 22 stycznia 1926 r., Gustav Stresemann w piśmie 
przesłanym do sekretarza generalnego Ligi Narodów, sir Erica Drummonda, po-
informował o przyjęciu przez rząd Niemiec zaproszenia do udziału w pracach  
KPKR14.

Tymczasem w Auswärtiges Amt prowadzono już intensywne przygotowania 
do negocjacji w KPKR. Studiowano przede wszystkim dokumenty i opracowa-
nia dotyczące zagadnienia powszechnego rozbrojenia – przemówienia prezydenta 
Thomasa Woodrowa Wilsona z 1918 r., ustalenia paryskiej konferencji pokojo-
wej, dyskusje nad zagadnieniem rozbrojenia w Lidze Narodów i poza nią15.

19 stycznia 1926 r. na posiedzeniu międzyresortowym z udziałem przedsta-
wicieli Auswärtiges Amt, Reichswehrministerium, Marineleitung, Reichswirt-
schaftsministerium i Reichsverkehrsministerium podjęto ustalenia w sprawie ko-
ordynacji dalszych prac przygotowawczych pomiędzy poszczególnymi minister-
stwami16. G. Köpke przedstawił ogólne wytyczne dla delegacji Niemiec w KPKR. 

12 E. Eyck, A History of the Weimar Republik, vol. II, Cambridge 1964, s. 48–53; H. A. Turner, 
Jr., Stresemann and the Politics of the Weimar Republic, Princeton 1963, s. 220; R. P. Grathwol, 
Stresemann and DNVP: Reconciliation or Revenge in German Foreign Policy, 1924–1928, Law-
rence 1980, s. 121–162; S. Feucht, Die Haltung der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands zur 
Aussenpolitik während der Weimarer Republik (1918–1933), Frankfurt am Main 1998, s. 405–416; 
T. Kotłowski, Historia Republiki Weimarskiej, 1919–1933, Poznań 1997, s. 166, 188. Jako jeden 
z celów nowego gabinetu w zakresie polityki zagranicznej określono: „Fortsetzung der Außenpoli-
tik des Kabinetts Luther zwecks europäischer Verständigung und zwecks Herbeiführung der Gleich-
berechtigung und Freiheit Deutschlands. Rüstungsbeschränkung aller Staaten Europas” (ARWR, 
Die Kabinette Luther I und II, Bd. 2, Nr. 256, Anlage, s. 1011).

13 GFM 34/3532, AA, Abt. II F – Abr., Abrüstung 5, Bd. 2, 9126/H 243234–35, notatka 
G. Köpke z 20 I 1926.

14 Ibidem, 9126/H 243236, list G. Stresemanna do sir E. Drummonda z 22 I 1926.
15 Kierownik Referatu Ligi Narodów w Auswärtiges Amt Bernhard von Bülow w korespon-

dencji do Hansa H. Dieckhoffa, radcy ambasady Niemiec w Waszyngtonie, z 21 XII 1925 nadmie-
niał: „[...] wir intensiv mit den Vorbereitungen für die am 15. Februar 1926 beginnende Abrüstungs-
konferenz beschäftigt sind. [...] Ich rechne nicht damit, dass die eigentliche Konferenz bereit 1926 
tagt, und auf jeden Fall wird das Abrüstungsproblem Europa Jahre hindurch beschäftigen” (GFM 
34/3532, AA, Abt. II F – Abr., Abrüstung 5, Bd. 1, 9126/H 243203–204; ibidem, Bd. 3, 9126/H 
243424–26, notatka G. Martiusa z 12 I 1926; ibidem, Bd. 4, 9126/H 243534–626, „Materialen zur 
Abrüstungsfrage”). 

16 Na posiedzeniu obecni byli: G. Köpke, B. von Bülow, G. Martius, J. Hemmen, R. Ul-
rich i L. Mayr (Auswärtiges Amt); płk O. von Stülpnagel i ppłk F. Dümlein (Reichswehrministe-
rium); kontradm. A. von Freyberg-Eisenberg, kpt. C. Batsch, kpt. R. Gadow i kpt. W. Starke (Ma-
rineleitung); W. Reichardt i W. Lautenbach (Reichswirtschaftsministerium) oraz E. Brandenburg, 
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Za punkt wyjścia należało, jego zdaniem, przyjąć czwarty z czternastu punktów 
programu Wilsona oraz podkreślić związek pomiędzy rozbrojeniem Niemiec a po-
wszechnym rozbrojeniem, wskazując na artykuł 8 paktu Ligi Narodów, wstęp do 
V części traktatu wersalskiego i notę Georges’a Clemenceau z 16 czerwca 1919 r. 
Rozbrojenie innych państw do poziomu Niemiec było nieprawdopodobne, ale 
presja czynnika ekonomicznego oraz opinii publicznej pozwalała spodziewać się 
pewnego postępu w dziedzinie powszechnego rozbrojenia. Köpke jako główny cel 
delegacji Niemiec określił zniwelowanie istniejącej dysproporcji w zbrojeniach, 
podkreślając, że wymagało to długotrwałych i żmudnych zabiegów. Każda próba 
przyspieszenia tempa powszechnej redukcji zbrojeń mogła przynieść skutek od-
wrotny od zamierzonego, a nawet całkowicie zniweczyć niemieckie plany. Köpke 
wykluczał wystąpienie z żądaniem powszechnego rozbrojenia innych państw do 
poziomu Niemiec zapisanego w traktacie wersalskim. Oceniał ten postulat za tak-
tycznie chybiony i pozbawiony widoków powodzenia ze względów politycznych. 
Jako równie niepożądane określał wysuwanie ze strony niemieckiej na tym etapie 
negocjacji żądania dozbrojenia. Do czasu ugruntowania pozycji Niemiec w Li-
dze Narodów zalecał daleko idącą powściągliwość. Wskazał natomiast na moż-
liwość wykorzystania dyskusji na temat artykułu 16 paktu Ligi Narodów w celu 
wykazania absurdalności pozostawania Niemiec w stanie rozbrojenia pośród sil-
nie uzbrojonych państw i osiągnięcia kompromisu przez wyrównanie zbrojeń. 
Köpke wyjaśnił również zebranym kulisy powstania kwestionariusza, stanowią-
cego podstawę prac KPKR. Wykluczał próbę zmiany porządku obrad ze strony 
delegacji niemieckiej, gdyż groziło to oskarżeniem o sabotowanie prac KPKR. 
Zakładał jednak podjęcie działań na rzecz zawężenia teoretycznej dyskusji nad  
rozbrojeniem17. 

Reprezentujący Marineleitung kontradmirał Albrecht von Freyberg-Eisenberg 
wyraził opinię, że celem Niemiec powinno być uzyskanie równouprawnienia we 
wszystkich dziedzinach. Postulował uzyskanie co najmniej zgody na przystą-
pienie Niemiec do traktatu waszyngtońskiego z 1922 r. i na możliwość budowy 
okrętów liniowych o wyporności większej niż dozwolone w traktacie wersalskim 
10 000 ton. Bernhard von Bülow podkreślił, że kwestie te należały do kategorii 
celów ostatecznych i nie mogły być podniesione na początku negocjacji. Otto von 

E. Schlütter i F. Ebeling (Reichsverkehrsministerium) (ADAP, ser. B, Bd. I. 1, Nr. 45, s. 120–125, 
„Protokoll der Kommissarischen Ressortbesprechung vom 19. Januar 1926 betreffend die Tagung 
des Vorbereitenden Ausschusses für die Abrüstungskonferenz in Genf”). 

17 Ibidem, s. 120–123; por.: R. B. Dockhorn, The Wilhelmstrasse and the Search for a New 
iplomatic Order, 1926–1930, Ph. D. dissertation, The University of Wisconsin, 1972, s. 66–70; 
S. D. Knisley, Jr., German Diplomacy and the Preparatory Commission for the Disar mament Con-
ference 1925–1930, Ph. D. dissertation, University of North Carolina, Chapel Hill 1972, s. 36–39; 
P. Krüger, Die Aussenpolitik der Republik von Weimar, Darmstadt 1985, s. 346–349.
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Stülpnagel, reprezentujący Reichswehrministerium, zgodził się z argumentacją 
przedstawiciela Auswärtiges Amt18.

Pierwotnie wyznaczony termin rozpoczęcia obrad KPKR – 15 lutego 1926 r., 
nie został dotrzymany. 30 stycznia 1926 r. z inicjatywy dyplomacji francuskiej 
przedstawiciele Francji, Włoch, Japonii, Czechosłowacji i Urugwaju zwrócili 
się do sekretarza generalnego Ligi Narodów z propozycją wyznaczenia nowego 
terminu. Wniosek został zaakceptowany przez pozostałych członków Rady Ligi 
Narodów i rządy pozostałych państw zaproszonych do udziału w KPKR. Dyplo-
macja francuska zabiegała o rozpoczęcie dyskusji na temat powszechnego roz-
brojenia po przyjęciu Niemiec do Ligi Narodów i ponownym uznaniu przez rząd 
niemiecki zobowiązań międzynarodowych, zgodnie z artykułem 1 ustęp 2 paktu 
Ligi Narodów19. 

Sprawa przyjęcia Niemiec do organizacji genewskiej na Nadzwyczajnym 
Zgromadzeniu Ligi Narodów w marcu 1926 r. przybrała nieoczekiwany obrót. Na 
konferencji w Locarno uzgodniono, że Niemcy uzyskają w momencie przyjęcia 
do Ligi Narodów stałe miejsce w Radzie Ligi Narodów. Tymczasem z żądaniem 
stałego miejsca wystąpiły również Brazylia, Hiszpania i Polska, na co Niemcy 
zagroziły wycofaniem aplikacji. Próba przyjęcia kompromisowego rozwiązania, 
przez przyznanie Niemcom stałego miejsca, a Polsce miejsca z wyboru, zakoń-
czyła się niepowodzeniem. Brazylia, której żądanie zignorowano, zawetowała 
w Radzie Ligi Narodów przyznanie stałego miejsca Niemcom. W konsekwencji 
postanowiono odroczyć sprawę przyjęcia Niemiec do Ligi Narodów do września 
1926 r., a kwestię rekonstrukcji Rady Ligi Narodów i ustalenie nowych zasad 
wyboru jej członków powierzono specjalnej komisji20.

18 ADAP, ser. B, Bd. I. 1, Nr. 45, s. 123–124. Po zawarciu układów lokarneńskich Marinelei- 
tung proponowało podjęcie rozmów sondażowych w Waszyngtonie i Londynie w sprawie zmiany 
postanowień traktatu wersalskiego określających maksymalną wyporność i kaliber dział okrętów 
wojennych Reichsmarine. Auswärtiges Amt wskazywało natomiast, że właściwy czas na takie roz-
mowy jeszcze nie nadszedł. Obawiano się, że podjęcie tej kwestii w momencie rozpoczęcia dys-
kusji nad powszechnym rozbrojeniem w KPKR zostanie odczytane jako zapowiedź niemieckiej 
remilitaryzacji. Wskazywano również na możliwe komplikacje w razie przedostania się informacji 
na ten temat do opinii publicznej (ibidem, Nr. 38, s. 111–112, notatka G. Köpkego z 13 I 1926. Sze-
rzej na temat planów Marineleitung zob.: J. Dülffer, Weimar, Hitler und die Marine. Reichspolitik 
und Flottenbau 1920–1939, Düssel dorf 1973, s. 76–83; P. Doepgen, Die Washingtoner Konferenz, 
das Deutsche Reich und die Reichsmarine. Deutsche Marinepolitik 1921 bis 1935, Bremen 2005, 
s. 103–117).

19 LNOJ 7, 1926, No. 4, s. 634–635; A. M. Brzeziński, Francja a taktyka Niemiec w Komisji 
Przygotowawczej Konferencji Rozbrojeniowej 1926–1930, [w:] Niemcy w polityce międzynarodo-
wej 1919–1939, t. I: Era Stresemanna, red. S. Sierpowski, Poznań 1990, s. 327–328.

20 J. Spenz, Die diplomatische Vorgeschichte des Beitritts Deutschlands zum Völkerbund 
1924–1926. Ein Beitrag zur Außenpolitik der Weimarer Republik, Göttingen 1966, s. 127–151; 
Ch. M. Kimmich, Germany and the League of Nations, Chicago–London 1976, s. 76–87; H. Kor-
czyk, Przyjęcie Niemiec i Polski do Rady Ligi Narodów w 1926 roku, Wrocław 1986, s. 94–189; 
S. Sierpowski, Wejście Niemiec do Ligi Narodów, [w:] Studia z najnowszej historii Niemiec i sto-
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W tej sytuacji 18 marca 1926 r. Rada Ligi Narodów wyznaczyła nowy termin 
rozpoczęcia I sesji KPKR na 18 maja 1926 r. Francuski plan rozpoczęcia dyskusji 
na temat powszechnego rozbrojenia w KPKR po przyjęciu Niemiec do Ligi Naro-
dów nie został zrealizowany21.

Tymczasem w Auswärtiges Amt trwały dalsze przygotowania do obrad 
KPKR. Wstępny projekt odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu, okre-
ślającym zakres merytoryczny prac nad rozbrojeniem, opracowała na zlecenie 
Wilhelmstrasse specjalna komisja Niemieckiego Stowarzyszenia Ligi Narodów 
– Deutsche Liga für Völkerbund (dalej: DLfV) pod przewodnictwem hrabiego 
Maxa von Montgelasa22. 

DLfV została utworzona 17 grudnia 1918 r. z inicjatywy rządu niemieckie-
go, była przez rząd subsydiowana (co było sprzeczne z jej statutem) i stanowiła 
instrument propagandy rządowej. DLfV zrzeszała przedstawicieli rządu, poszcze-
gólnych partii politycznych (z wyjątkiem nacjonalistów i komunistów), związków 
zawodowych, kół akademickich, handlowych, przemysłowych i wojskowych oraz 
dyplomatów. W 1921 r. DLfV została przyjęta do grona organizacji proligowych 
zrzeszonych w Unii Międzynarodowych Stowarzyszeń Ligi Narodów (Union In-
ternationale des Associations pour la Société des Nations) z siedzibą w Brukseli. 
DLfV wraz z innymi organizacjami pacyfistycznymi wchodziła w skład Niemiec-
kiego Kartelu Pokoju (Deutsches Friedenskartell), choć sama organizacją pacyfi-
styczną nie była. Działalność DLfV polegała na wykorzystaniu haseł pacyfistycz-
nych do realizacji rewizjonistycznych celów polityki zagranicznej Niemiec23.

sunków polsko-niemieckich, red. S. Sierpowski, Poznań 1986, s. 279–283; P. Madajczyk, Polityka 
i koncepcje polityczne Gustava Stresemanna wobec Polski 1915–1929, Warszawa 1991, s. 160–162; 
C. Baumgart, Stresemann und England, Köln–Weimar–Wien 1996, s. 232–240.

21 LNOJ 7, 1926, No. 4, s. 534–535. Na wniosek Urugwaju do KPKR zaproszono dodatkowo 
Argentynę i Chile. Dyplomaci niemieccy uważali, że Argentyna i Chile stanowić będą „mile widzia-
ną przeciwwagę dla licznych państw sprzymierzonych” w KPKR (GFM 34/2296, AA, Büro St.S., 
LA, Bd. 1, 4543/E 144552–54, notatka B. von Bülowa z 16 III 1926).

22 M. Geyer, Aufrüstung oder Sicherheit. Die Reichswehr in der Krise der Machtpolitik, 1924–
1936, Wiesbaden 1980, s. 130. W skład wspomnianej komisji DLfV wchodzili – oprócz Montgelasa 
– Georg Gothein, Otto Junghan, Werner von Rheinbaben i Wolfgang Schwarz. Na temat Montgelasa 
zob.: D. Vogel, Max Graf Montgelas (1860–1944) – Ein Offizier im Spannungsfeld zwischen natio-
nalen Ansprüchen und Menschlichkeit, [w:] Pazifistische Offiziere in Deutschland 1871–1933, hrsg. 
von W. Wette, Bremen 1999, s. 83–97. 

23 Szerzej na temat DLfV zob.: S. Sierpowski, Kształtowanie się społecznego ruchu popar-
cia dla Ligi Narodów w latach 1919–1926, „Kwartalnik Historyczny” 1981, 58, nr 4, s. 982–984; 
idem, Liga Narodów w latach 1919–1926, Wrocław 2005, s. 287–294; K. Fiedor, Proligowe or-
ganizacje w Republice Weimarskiej, [w:] W kręgu polityki, dyplomacji i historii XX wieku. Księ-
ga jubileuszowa Profesora Waldemara Michowicza, red. B. Rakowski i A. Skrzypek, Łódź 2000, 
s. 181–196; D. Acker, Walther Schücking (1875–1935), Münster 1970, s. 146–200; Ch. M. Kim-
mich, op. cit., s. 15, 27, 38; R. Lütgemeier-Davin, Pazifismus zwischen Kooperation und Konfron-
tation. Das Deutsche Friedenskartell in der Weimarer Republik, Köln 1982, s. 27–31; J. Dülffer, De 
l’internationalisme à l’expansionnisme: la Ligue allemande pour la Société des Nations, „Guerres 
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Montgelas w korespondencji do Bülowa z 12 lutego 1926 r.24 podkreślał, że 
pytania w kwestionariuszu poruszały problemy, które otwierały drogę do prze-
wlekłych, czysto teoretycznych dyskusji, niesprzyjających ograniczeniu zbrojeń. 
Dlatego opracował i przesłał do Auswärtiges Amt projekt – jak podkreślał – prak-
tycznego i możliwego do natychmiastowej realizacji planu rozbrojeniowego. Po-
stulował w nim ograniczenie wyłącznie zbrojeń lądowych państw europejskich, 
gdyż rozbrojenie morskie uważał za tymczasowo uregulowane w ramach układu 
waszyngtońskiego z 1922 r. Zakładał jednak, że w późniejszej morskiej konferen-
cji rozbrojeniowej, przewidzianej traktatem waszyngtońskim na 1931 r., Niemcy 
będą mogły wziąć udział już jako „równouprawniona” strona. 

Możliwość realizacji postulatu rozbrojenia sił lądowych w Europie Montge-
las widział na dwa sposoby: przez rozciągnięcie rozwiązań zastosowanych wobec 
Niemiec, Austrii, Węgier i Bułgarii na pozostałe państwa europejskie lub przez 
przeprowadzenie we wszystkich państwach reorganizacji sił zbrojnych wyklucza-
jącej „agresywne tendencje”.

Przyjęcie pierwszego rozwiązania, powszechnego rozbrojenia w Europie na 
wzór traktatów pokojowych z 1919 r., uważał za niewłaściwe z racji wysokich 
kosztów utrzymania armii opartych na długoterminowej służbie wojskowej. Po-
nadto system rozbrojenia zastosowany wobec państw pokonanych oceniał jako 
sprzeczny z artykułami 8 i 16 paktu Ligi Narodów, gdyż nie zapewniał „narodo-
wego bezpieczeństwa” i uniemożliwiał udział w sankcjach Ligi Narodów. Z tych 
względów Montgelas argumentował, że należało promować drugi wariant – re-
organizację wojsk we wszystkich państwach w kierunku czysto defensywnym. 
Chodziło o przekształcenie armii europejskich w milicję, na wzór armii szwaj-
carskiej szkolonej krótkoterminowo, w połączeniu ze stopniową redukcją sprzętu 
wojennego pozostającego na ich wyposażeniu. Liczebność armii przysługującej 
danemu państwu miała wynikać z liczby mieszkańców w relacji – jeden żołnierz 
na 3 tys. obywateli. Istotę planu ilustruje tabela 1, w której Montgelas państwom 
posiadającym tereny zamorskie (Francja, Belgia) do liczby ludności metropolii 
doliczył dodatkowo 1/3 ludności zamieszkałej w koloniach. 

Montgelas wskazywał, że powyższa propozycja zapewniała zmniejszenie 
o połowę liczby żołnierzy znajdujących się pod bronią w największych armiach 

mondiales et conflits contemporaines” 1989, 39, No. 154, s. 23–39; idem, Von Internationalismus 
zum Expansionismus. Die Deutsche Liga für Völkerbund, [w:] Internationale Beziehungen im 19. 
und 20. Jahrhundert. Festschrift für Winfried Baumgart zum 65. Geburtstag, hrsg. von W. Elz und 
S. Neitzel, Paderborn 2003, s. 251–266; J. Wintzer, Deutschland und der Völkerbund 1918–1926, 
Paderborn 2006, s. 47–50, 185–188, 225–227, 375–379, 537–539; Th. R. Davies, Internationalism 
in a Divided World: The Experience of the International Federation of League of Nations Societies, 
1919–1939, „Peace & Change” 2012, 37, No. 2, s. 227–252. 

24 GFM 34/3532, AA, Abt. II F – Abr., Abrüstung 5, Bd. 3, 9126/H 243398–419, list M. von 
Montgelasa do B. von Bülowa z 12 II 1926 oraz załączniki: „Beantwortung des Fragebogens” 
i „Entwurf Montgelas – Positive Vorschläge”.
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europejskich, a co za tym idzie – spore oszczędności finansowe. Spełniała również 
założenia artykułu 8 i 16 paktu Ligi Narodów, gdyż żadne państwo pojedynczo 
lub z sojusznikami nie dysponowałoby już większymi siłami niż pozostałe pań-
stwa członkowskie Ligi Narodów. Montgelas proponował ponadto, by po upły-
wie pięciu lat liczebność armii poszczególnych państw zredukować ponownie, 
tym razem do poziomu  – jeden żołnierz na 4 tys. obywateli. Plan Montgelasa, 
jak przyznawał sam autor w korespondencji do Bülowa, miał przede wszystkim 
zapobiec przyjęciu alternatywnego rozwiązania, które promowali niemieccy pa-
cyfiści, polegającego przede wszystkim na porównaniu i ograniczeniu budżetów 
wojskowych w poszczególnych państwach25.

Tabela 1. Plan Montgelasa w wersji przekazanej do Auswärtiges Amt 12 II 1926 r.

Państwo Ludność 
w mln

Siła armii na stopie pokojowej w Europie

w 1925 r. po realizacji pierwszego 
etapu planu Montgelasa 

Niemcy 60 100 000 200 000

Francja 60 570 000 200 000

Włochy 40 ? [oryg.] 133 000

Belgia 14,5 74 000 48 000

Czechosłowacja 13,5 200 000 45 000

Polska 27 300 000 90 000

Jugosławia 12 160 000 40 000

Rumunia 17,4 200 000 58 000

Razem 244,4 1604 000 
(bez Włoch)

814 000
(z Włochami)

Źródło: GFM 34/3532, AA, Abt. II F – Abr., Abrüstung 5, Bd. 3, 9126/H 243419. 

Niemniej w ostatecznej, opublikowanej wersji planu Montgelas zawarł rów-
nież propozycję uregulowania problemu powszechnego rozbrojenia przez reduk-
cję budżetów wojskowych lub połączenie obu metod (reorganizacji i ustalenia 
poziomów armii w relacji do liczby mieszkańców oraz redukcji budżetów). Postu-

25 Montgelas w korespondencji do Bülowa zaznaczał, że „Die positiven Vorschläge sind einst-
weilen nur erster Entwurf von mir und noch nicht beraten. Wie weit ich damit durchdringe, vermag 
ich noch nicht übersehen, jedoch bin ich zuversichtlich, dass der für uns gefährlichste Gegenvor-
schlag die Kosten als Vergleichsmaßstab zu nehmen und nur die Herabsetzung der Heeresausgaben 
zu fördern – dieses Lieblingskind der deutschen Pazifisten – durchfallen wird” (ibidem, 9126/H 
243398).
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lował jednak przyjęcie za punkt odniesienia budżetów wojskowych państw euro-
pejskich z 1909 r. i ustalenie wysokości budżetów wojskowych w relacji do liczby 
mieszkańców, co faworyzowało Niemcy względem innych państw europejskich26.

W opublikowanej przez DLfV wersji planu Montgelasa uwzględniono także 
wszystkie państwa europejskie (tabela 2).

Tabela 2. Plan Montgelasa w wersji opublikowanej przez DLfV

Państwo Liczba ludności 
w mln

Siła armii na stopie 
pokojowej 
w 1925 r.

Przybliżona siła armii

za 5 lat ewentualnie 
za 10 lat

Rosja 109 515 000 300 000 150 000

Niemcy   62 100 000 200 000 100 000

Włochy   40 300 000 200 000 100 000

Francja   39,6 570 000 200 000 100 000

Polska   27 290 000 90 000 45 000

Hiszpania   22 155 000 80 000 40 000

Rumunia   16 125 000 55 000 27 500

Czechosłowacja   13,6 120 000 45 000 22 500

Jugosławia   12 130 000 40 000 20 000

Węgry     8 35 000 28 000 14 000

Belgia     7,5 82 000 25 000 12 500

Holandia     7,2 40 000 24 000 12 000

Austria     6,5 20 000 22 000 11 000

Portugalia     6 30 000 20 000 10 000

Szwecja     5,9 20 000 20 000 10 000

Grecja     5 70 000 17 000 8500

Bułgaria     4,9 20 000 16 000 8000

Szwajcaria     3,9 22 000 22 000 11 000

Finlandia     3,4 28 000 11 000 5500

Dania     3,3   6 500   6 500 3250

26 Abrüstungsvorschläge der Deutschen Liga für Völkerbund, Sonderdruck Nr. 23 der Deutschen 
Liga für Völkerbund, Berlin 1926, s. 17–27.
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Norwegia     2,7 6500 6500 3250

Litwa     2,3 30 000 8000 4000

Łotwa     1,9 20 000 6000 3000

Estonia     1,1 20 000 4000 2000

Razem 410,8 2 755 000 1 446 000 723 000

Źródło: Abrüstungsvorschläge der Deutschen Liga für Völkerbund, Sonderdruck Nr. 23 der 
Deutschen Liga für Völkerbund, Berlin 1926, s. 26. 

Plan Montgelasa zakładał więc remilitaryzację Niemiec i podwojenie stanu 
liczebnego armii niemieckiej, zrównanie jej z armią francuską i wydatne zmniej-
szenie armii Francji i jej sojuszników – Polski, Czechosłowacji i Belgii. Z tych 
względów plan został bardzo negatywnie przyjęty zarówno w niemieckich kołach 
pacyfistycznych, jak i za granicą27. 

16 lutego 1926 r. Bülow przekazał projekt odpowiedzi na pytania zawarte 
w kwestionariuszu, opracowany przez komisję DLfV oraz plan Montgelasa do 
Reichwehrministerium pułkownikowi O. von Stülpnagelowi28. 3 marca 1926 r. 
Stülpnagel przesłał w odpowiedzi do Auswärtiges Amt obszerne memorandum 
zatytułowane – Die Abrüstungsfrage nach Realpolitischen Gesichtspunkten  
betrachtet, które miało stanowić podstawę do rozmów z przedstawicielami Wil-
helmstrasse na temat instrukcji dla delegacji Niemiec w KPKR29.

W części pierwszej memorandum, zatytułowanej Allgemeine politische 
Grundlage, Stülpnagel omówił główne elementy kształtujące stosunki międzyna-
rodowe po zakończeniu wojny. Zaliczył do nich finansową i ekonomiczną prze-
wagę Stanów Zjednoczonych nad państwami europejskimi, osłabienie światowej 
pozycji Wielkiej Brytanii oraz hegemonię wojskową Francji w Europie. Stülp-
nagel wskazywał, że dyplomacja brytyjska od czasów Davida Lloyda George’a 
próbowała bezskutecznie zmusić Francję do rozbrojenia. Presja finansowa Sta-
nów Zjednoczonych mogła okazać się tym czynnikiem, dzięki któremu mogło to 
zostać wreszcie osiągnięte30.

27 R. Lütgemeier-Davin, Pazifismus..., s. 150–152; idem, „Wiederwehrhaftmachung” oder 
„Abrüstung”. Die militärische Sicherheitspolitik der Weimarer Republik im Licht pazifistischer 
Öffentlichkeit, [w:] Lehren aus der Geschichte? Historische Friedensforschung, hrsg. von R. Ste-
inweg, Frankfurt am Main 1990, s. 190–191; W. Michowicz, Rola planów i programów rozbroje-
niowych w polityce Niemiec w dobie Komisji Przygotowawczej do Konferencji Rozbrojeniowej, [w:] 
Niemcy..., t. I, s. 140–141.

28 GFM 34/3532, AA, Abt. II F – Abr., Abrüstung 5, Bd. 3, 9126/H 243420, B. von Bülow do 
płk. O. von Stülpnagela 16 II 1926.

29 ADAP, ser. B, Bd. I. 1, Nr. 144, s. 341–342, płk O. von Stülpnagel do B. von Bülowa 6 III 
1926 i zał. „Die Abrüstungsfrage nach realpolitischen Gesichtspunkten betrachtet”. 

30 GFM 34/3532, AA, Abt. II F – Abr., Abrüstung 5, Bd. 3, 9126/H 243354–57.
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W drugiej części memorandum, zatytułowanej Einstellung der verschiedenen 
Staaten zur Abrüstung, Stülpnagel podkreślał, że rozbrojenia nie należało trakto-
wać jako kwestii „prawno-moralnej”, lecz jako problem „polityczno-dyploma-
tyczny”. Powodzenie lub fiasko Konferencji Rozbrojeniowej zależeć miało nie 
tyle od formalnego uznania przez inne państwa zobowiązania do powszechnego 
rozbrojenia, lecz od układu sił pomiędzy mocarstwami, przebiegu gry dyploma-
tycznej oraz skłonności poszczególnych stron do ustępstw i koncesji. Stülpnagel 
podzielił państwa mające wejść w skład KPKR na trzy kategorie. Do pierwszej 
zaliczył siedem państw jego zdaniem popierających ideę rozbrojenia: Wielką Bry-
tanię, Szwecję, Niemcy, Stany Zjednoczone, Związek Sowiecki, Bułgarię i Holan-
dię. Za przeciwnych rozbrojeniu uważał siedem państw: Włochy, Francję, Belgię, 
Japonię, Polskę i Jugosławię. Stanowisko pięciu państw – Brazylii, Urugwaju, 
Hiszpanii, Finlandii i Rumunii – określał jako „niewiadome”. Nie był to, według 
niego, korzystny układ sił. Szanse pozbawienia Francji militarnej przewagi nad 
Niemcami, dzięki presji finansowej ze strony Stanów Zjednoczonych, uzależniał 
od stanowiska Wielkiej Brytanii31. 

W czwartej32, zasadniczej części memorandum, zatytułowanej Deutschlands 
politisches Abrüstungsziel, Stülpnagel omówił cele i taktyczne założenia delega-
cji Niemiec w KPKR, podkreślając, że należało wykorzystać kwestię rozbrojenia 
do poprawy politycznej pozycji Berlina, przez przywrócenie „zdrowej” relacji sił 
militarnych Niemiec i państw sąsiednich. Był to, według niego, wstępny waru-
nek do uzyskania pełnej suwerenności państwa niemieckiego: ewakuacji obcych 
wojsk z Nadrenii, odzyskania Zagłębia Saary, zlikwidowania „korytarza”, zajęcia 
Górnego Śląska, przyłączenia Austrii i zlikwidowania strefy zdemilitaryzowanej 
w Nadrenii. Z tych względów podkreślał wagę rozbrojenia w pierwszej kolejności 
Francji, a następnie Polski, Belgii i Czechosłowacji. Rozbrojenie innych państw 
mogło mieć mniejszy zakres i wolniejsze tempo, przez co Niemcy zyskałyby po-
tencjalnych sojuszników w negocjacjach. Hasło powszechnego rozbrojenia miało 
być nadal popierane zarówno przez rząd, jak i opinię publiczną w Niemczech, ale 
tylko ze względów „propagandowych, prawnych, moralnych i pacyfistycznych”. 
Stülpnagel uważał postulat powszechnego rozbrojenia za nie do zrealizowania 
w praktyce. Optował natomiast za rozbrojeniem regionalnym w Europie. Uwa-
żał, że powinno ono objąć wszystkie państwa kontynentu z wyjątkiem Wielkiej 
Brytanii, która, jego zdaniem, już znacznie zredukowała armię, oraz państw Skan-
dynawskich, bałtyckich i Holandii, z uwagi na ich niewielki potencjał militarny, 
ale z uwzględnieniem Związku Sowieckiego. Stülpnagel podkreślał, że Niemcy 
nie były zainteresowane rozbrojeniem Wielkiej Brytanii oraz państw na innych 
kontynentach. Dzięki temu widział możliwość uzyskania poparcia ze strony Wa-

31 Ibidem, 9126/H 243357–74.
32 Trzecia część memorandum nie zachowała się w archiwum Auswärtiges Amt.
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szyngtonu i Londynu w sprawie redukcji sił zbrojnych Francji. Z tych samych 
względów opowiadał się za oddzielnym traktowaniem kwestii rozbrojenia lądo-
wego, lotniczego i morskiego. Jako priorytet Niemiec określał wyrównanie dys-
proporcji w zbrojeniach lądowych, dlatego wskazywał na konieczność odrocze-
nia żądań w sprawie równouprawnienia Reichsmarine. Taktyczna współpraca ze 
Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią nie mogła jednak narazić na szwank 
możliwości współdziałania ze Związkiem Sowieckim. Stülpnagel opowiadał 
się za tym, aby od początku negocjacji domagać się pełnego równouprawnienia 
Niemiec. Chodziło o pozostawienie otwartej drogi do remilitaryzacji Niemiec, 
w przypadku gdyby poziom zapisany w V części traktatu wersalskiego nie został 
przyjęty jako skala odniesienia do rozbrojenia innych państw. W związku z tym 
delegacja niemiecka miała już na początku obrad zaprotestować przeciw utrzy-
maniu w mocy militarnych klauzul traktatu pokojowego. Komentując treść pytań 
kwestionariusza, pułkownik podkreślał potrzebę pokrzyżowania francuskich pla-
nów sprecyzowania artykułu 16 paktu Ligi Narodów i wprowadzenia do dyskusji 
pojęcia potencjału wojennego. W tym przypadku również wskazywał na zbież-
ność poglądów Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii33.

Bernhard von Bülow w odpowiedzi z 20 kwietnia 1926 r. poinformował 
Stülpnagela, że zgadzał się z jego zasadniczą tezą, iż Niemcy powinny dążyć 
do ograniczenia zbrojeń Francji i pozbawienia jej dominującej pozycji militarnej 
w Europie. Nie podzielał jednak wszystkich poglądów przedstawionych w me-
morandum Reichwehrministerium. Między innymi uważał za niewskazane, aby 
delegacja Niemiec domagała się już w pierwszej fazie negocjacji rozbrojenio-
wych wyjaśnienia, czy stan uzbrojenia Niemiec w przyszłości będzie określała 
powszechna konwencja rozbrojeniowa czy też traktat wersalski, gdyż mogłoby to 
zostać odczytane jako żądanie dozbrojenia Niemiec34.

27 kwietnia 1926 r. Bülow przesłał Stülpnagelowi trzy memoranda opraco-
wane w Auswärtiges Amt z instrukcjami dla delegacji Niemiec w KPKR35. Pierw-
sze memorandum zawierało ogólne dyrektywy. Delegatom niemieckim zalecano 
daleko idącą powściągliwość w trakcie dyskusji na forum KPKR. W publicznych 
wystąpieniach mieli podkreślić dysproporcję w zbrojeniach pomiędzy Niemcami 
i państwami sąsiednimi, aby w ten sposób uciąć „gadaninę o niemieckim zagro-
żeniu”. W instrukcjach podkreślano, że powszechne rozbrojenie leżało w inte-
resie Niemiec i wskazane było unikanie wszelkich działań, które mogły narazić 

33 ADAP, ser. B, Bd. I. 1, Nr. 144, s. 342–350. Por.: R. B. Dockhorn, op. cit., s. 70–72; 
S. D. Knisley, Jr., op. cit., s. 33–34, 39–40; M. Geyer, op. cit., s. 126–128; A. Hillgruber, „Revisio-
nismus” – Kontinuität und Wandel in der Außenpolitik der Weimarer Republik, „Historische Zeit-
schrift” 237, 1983, H. 3, s. 612–613; P. Krüger, op. cit., s. 345–346.

34 GFM 34/3532, AA, Abt. II F – Abr., Abrüstung 5, Bd. 3, 9126/H 243391–95, B. von Bülow 
do płk. O. von Stülpnagela 20 IV 1926. 

35 Ibidem, Bd. 5, 9126/H 243751, B. von Bülow do płk. O. von Stülpnagela 27 IV 1926.
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negocjacje na załamanie. Za takie uznano daleko idące żądania rozbrojeniowe. 
W Auswärtiges Amt nie oczekiwano, aby obrady KPKR od razu przyniosły za-
dowalający, z niemieckiego punktu widzenia, wynik. Jako cel minimalny okre-
ślano częściowe rozwiązanie w postaci traktatowego ograniczenia zbrojeń innych 
państw. Równocześnie zalecano przeciwdziałanie wszelkim „manewrom” dyplo-
matycznym zmierzającym do odroczenia procesu powszechnego rozbrojenia36. 
W drugim memorandum jako niepożądane określono wypowiadanie się przez de-
legację Niemiec na temat, czy powszechne rozbrojenie będzie musiało pociągnąć 
za sobą zmianę V części traktatu wersalskiego i dozbrojenie Niemiec. Zalecano 
natomiast popieranie inicjatyw mających na celu powszechne zastosowanie przy-
jętych wobec Niemiec form kontroli zbrojeń wynikających z artykułu 213 traktatu 
wersalskiego ewentualnie według formuły opisanej w ustępie 2 artykułu 7 Proto-
kołu Genewskiego z 1924 r.37. 

Trzecie memorandum38 zawierało zalecenia w sprawie stanowiska i taktyki 
delegacji Niemiec w dyskusji na temat kryteriów, zasad i metod powszechnego 
rozbrojenia. W odpowiedzi na pytanie I kwestionariusza należało doprowadzić 
do przyjęcia węższej definicji pojęcia „zbrojenia” jako „zbrojenia czasu pokoju”, 
a nie jako zespołu czynników natury wojskowej, ekonomicznej i geograficznej, 
od których zależała cała potęga danego państwa w czasie wojny. 

Konsekwentnie w odpowiedzi na pytanie II (a) delegaci Niemiec mieli opo-
wiedzieć się za objęciem konwencją rozbrojeniową tylko „zbrojeń czasu pokoju” 
(Friedensrüstungen). Należało przy tym dowodzić, że realizacja postulatu ogra-
niczenia „potencjału wojennego” (Kriegsrüstungen) nie była „konieczna” z woj-
skowego punktu widzenia oraz „niepożądana” ze względu na osłabienie przez 
to zdolności państw członkowskich Ligi Narodów do podjęcia akcji militarnej 
przeciw potencjalnemu agresorowi. W pytaniu II (b) – dotyczącym definicji okre-
ślenia „redukcja i ograniczenie zbrojeń” – nie dostrzegano żadnych „momentów” 
o charakterze politycznym. Odpowiedź na nie miała zostać udzielona z czysto 
militarnego punktu widzenia. 

Pytanie III kwestionariusza dotyczyło standardów, według których mogły 
być porównane zbrojenia poszczególnych państw (liczba wojsk, okres służby 
wojskowej, wyposażenie w sprzęt wojenny, wydatki zbrojeniowe etc.). Na tej 
podstawie w późniejszym etapie prac rozbrojeniowych miała być ustalona siła 
wojskowa sygnatariuszy konwencji rozbrojeniowej. Auswärtiges Amt podkreślał, 
że na rozstrzygnięcia w tej sprawie bezpośredni wpływ będzie miała sytuacja po-
lityczna. Zakładano, że w tym momencie pojawi się kwestia dozbrojenia Niemiec. 
Należało wówczas wprowadzić rozróżnienie pomiędzy „uzupełnieniem” stanu 

36 Ibidem, 9126/H 243740, memorandum „Allgemeines Verhalten der deutschen Delegation 
auf der Abrüstungskonferenz”.

37 Ibidem, 9126/H 243741, memorandum „Fragen außerhalb des Fragebogens”.
38 Ibidem, 9126/H 243742–50, memorandum „Der Fragebogen”.
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sprzętu wojennego a zwiększeniem stanów osobowych Reichswehry. Stan uzbro-
jenia Niemiec mógł być podwyższony na podstawie ustępu 2 artykułu 164 trakta-
tu wersalskiego jednomyślną decyzją Rady Ligi Narodów. Traktat wersalski nie 
zawierał natomiast podstaw do zwiększenia liczebności armii niemieckiej. Dele-
gacja niemiecka miała zatem domagać się ustalenia sił armii innych państw w od-
powiedniej proporcji do 100 000 Reichswehry. Zwiększenie w związku z tym 
stanów osobowych armii niemieckiej uważano za „nieuniknione”. Wskazywano 
przy tym na dwie możliwe procedury rewizji traktatu wersalskiego: w ramach 
umowy pomiędzy sygnatariuszami traktatu pokojowego lub przez odwołanie się 
Niemiec do artykułu 19 paktu Ligi Narodów.

W odpowiedzi na pytanie IV wskazywano, że z wojskowego punktu widze-
nia niemożliwe było rozróżnienie pomiędzy zbrojeniami ofensywnymi a defen-
sywnymi.

W dyskusji nad pytaniem V (a), dotyczącym kryteriów określenia skali zbro-
jeń poszczególnych państw, delegacja Niemiec miała kierować się wyłącznie 
względami militarnymi, podkreślając zwłaszcza znaczenie położenia geograficz-
nego. Pytanie V (b) było niezwykle istotne. Dociekano w nim, czy redukcja zbro-
jeń mogła być łatwiej osiągalna dzięki sprecyzowaniu zobowiązania w sprawie 
wzajemnej pomocy zapisanego w artykule 16 paktu Ligi Narodów. Na Wilhelm-
strassse przewidywano, że Francja i jej sojusznicy będą dążyli na tej podstawie 
do promowania układów gwarancyjnych uzupełnionych konwencjami wojskowy-
mi o wzajemnej pomocy. Delegacja niemiecka miała blokować przyjęcie takiego 
rozwiązania, wskazując, że było ono sprzeczne z paktem Ligi Narodów i zagra-
żało pokojowi, gdyż konwencje wojskowe, podobnie jak zbrojenia, mogły zostać 
wykorzystane nie tylko do celów defensywnych, ale i agresywnych. Należało 
również wskazać, że artykuł 16 paktu Ligi Narodów mógł znaleźć rzeczywiste 
zastosowanie dopiero po osiągnięciu takiego stopnia powszechnego rozbrojenia, 
które zniwelowałoby nadmierne zbrojenia poszczególnych państw, co było wy-
raźną aluzją pod adresem Francji.

W instrukcjach dla delegacji Niemiec pominięto odpowiedź na pytanie VI, 
dotyczące m.in. możliwości rozróżnienia samolotu cywilnego od wojskowego 
z punktu widzenia rozbrojenia i ewentualnej oceny wartości lotnictwa cywilnego 
dla określenia siły lotniczej danego państwa. Odpowiedź w tej kwestii uzależnia-
no od wyniku rozmów prowadzonych przez stronę niemiecką z Konferencją Am-
basadorów w Paryżu w sprawie zniesienia ograniczeń w rozwoju awiacji cywilnej 
w Niemczech39.

39 Układ w tej sprawie został sfinalizowany 22 V 1926 r. w Paryżu. Niemcy mogły od tej 
pory konstruować samoloty do celów komunikacyjnych, które parametrami technicznymi niewiele 
ustępowały samolotom wojskowym, a po wyposażeniu w broń pokładową i bomby mogły pełnić 
z powodzeniem funkcje maszyn bojowych (J. Heideking, Areopag der Diplomatie. Die Pariser 
Botschafterkonferenz der alliierten Hauptmächte und die Probleme der europäischen Politik 1920–
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Ostatnie, VII pytanie kwestionariusza składało się z trzech części. W pierw-
szej, uznając współzależność pomiędzy bezpieczeństwem i rozbrojeniem, docie-
kano, czy regionalne rozbrojenie było możliwe do zrealizowania na podstawie re-
gionalnego bezpieczeństwa. W Auswärtiges Amt zdawano sobie sprawę, że trud-
no byłoby zakwestionować niemieckiej delegacji tezę o współzależności pomię-
dzy bezpieczeństwem i rozbrojeniem. Zawierał ją artykuł 8 paktu Ligi Narodów, 
a 27 września 1922 r. została ona przyjęta w XIV rezolucji III Zgromadzenia Ligi 
Narodów. Przewidywano również, że większość delegacji obecnych w KPKR 
będzie przy niej twardo obstawała. Uważano jednak za wskazane podkreślenie 
w Genewie tego, że podejmując decyzję o rozbrojeniu Niemiec, nie kierowano 
się tą zasadą. Zamierzano również wykazać, że po zawarciu paktu reńskiego wy-
soki stan uzbrojenia Francji nie mógł być usprawiedliwiony rzekomym brakiem 
poczucia bezpieczeństwa tego państwa.

Dalej wskazywano, że Niemcy nie mogły zgodzić się z drugim twierdzeniem 
zawartym w VII pytaniu, iż każdy plan rozbrojeniowy był niepraktyczny, o ile nie 
miał charakteru powszechnego. Nie istniał bowiem związek pomiędzy rozbro-
jeniem lądowym w Europie i Ameryce Południowej. Nie widziano też potrzeby, 
aby plan rozbrojeniowy musiał obejmować wszystkie państwa danego konty-
nentu, gdyż na przykład w Europie zbrojenia państw skandynawskich czy Por-
tugalii miały drugorzędne znaczenie. Przyjęcie natomiast tezy o powszechności  
planu rozbrojeniowego spowodowałoby znaczne odroczenie Konferencji Rozbro-
jeniowej.

Z powyższego wynikać miała twierdząca odpowiedź delegacji Niemiec na 
trzecią część VII pytania – regionalne rozbrojenie było możliwe i otwierało drogę 
do powszechnego rozbrojenia.

Prócz merytorycznych przygotowań do negocjacji rozbrojeniowych w Ge-
newie uwagę Auswärtiges Amt absorbowała kwestia wyboru przewodniczącego 
delegacji Niemiec. Gustav Stresemann, po konsultacjach z prezydentem Paulem 
von Hindenburgiem i kanclerzem Hansem Luthrem, 9 stycznia 1926 r. postanowił 
powierzyć pełnienie tej funkcji niemieckiemu posłowi w Bernie Adolfowi Mül-
lerowi. Zdecydowało o tym jego polityczne doświadczenie i umiejętności dyplo-
matyczne, ale przede wszystkim doskonała znajomość zagadnień Ligi Narodów 
oraz całego „środowiska genewskiego”40. Adolf Müller należał do grona nielicz-
nych niemieckich przedstawicieli dyplomatycznych za granicą, którzy nie byli 
zawodowymi dyplomatami41. Pochodzący z Bawarii, partyjnie związany z SPD, 

1931, Husum 1979, s. 274–277; M. Zgórniak, Zbrojenia i polityka wojskowa Niemiec w czasach 
Republiki Weimarskiej, [w:] Niemcy w polityce międzynarodowej 1919–1939, t. II: Lata wielkiego 
kryzysu gospodarczego, red. S. Sierpowski, Poznań 1992, s. 91). 

40 GFM 34/3532, AA, Abt. II F – Abr., Abrüstung 5, Bd. 1, 9126/H 243096, G. Stresemann do 
A. Müllera, AA 9 I 1926.

41 Obok A. Müllera do grupy tej należeli: Friedrich Sthamer, Ulrich Rauscher, Adolf Köster, 
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przed wojną zajmował się dziennikarstwem. W trakcie wojny pełnił rolę tajnego 
agenta i był zaangażowany w działania niemieckiej socjaldemokracji na rzecz 
zawarcia kompromisowego pokoju. Müller, przebywając od 1919 r. na placówce 
w Bernie, był zwolennikiem rewizji traktatu wersalskiego na drodze bilateralnego 
porozumienia z Francją. Krytykował zatem politykę Stresemanna nie tyle w od-
niesieniu do celów i zasad, ile przede wszystkim metod. Müller był przeciwny 
przystąpieniu Niemiec do Ligi Narodów, którą postrzegał jako instrument państw 
zwycięskich wykorzystywany w celu utrzymania w mocy traktatu wersalskiego 
i sceptycznie oceniał możliwość wykorzystania organizacji genewskiej przez 
Niemcy w celu jego rewizji42.

Zapewne dlatego Müller taktownie, ale stanowczo odmówił przyjęcia powie-
rzonej mu funkcji, zasłaniając się względami służbowymi i osobistymi. Wska-
zywał na zaabsorbowanie negocjacjami w sprawie niemiecko-szwajcarskiego 
układu handlowego oraz nie najlepszy stan zdrowia, który nie pozwalał mu na 
przyjęcie dodatkowych, czasochłonnych obowiązków. Müller, jako socjaldemo-
krata, uważał poza tym, że taktycznie bardziej odpowiednie byłoby powierzenie 
przewodnictwa delegacji niemieckiej osobie, która nie byłaby tak jak on jedno-
znacznie politycznie identyfikowana. Ze swej strony gotów był w razie potrzeby 
wspierać radą delegatów niemieckich w KPKR43.

Do sprawy powrócił 14 kwietnia 1926 r. B. von Bülow, wskazując w notatce 
dla Schuberta, że przewodniczącym delegacji niemieckiej powinna zostać osoba 
o określonym politycznym formacie i z doświadczeniem w polityce zagranicznej. 
Chodziło nie tylko o reprezentowanie Niemiec w KPKR, ale również na forum 
zajmującej się rozbrojeniem III Komisji Zgromadzenia Ligi Narodów. Mając to 
na uwadze, Bülow zaproponował, aby szefem delegacji niemieckiej został hr. Jo-
hann Heinrich von Bernstorff44. Kandydatura Bernstorffa zyskała akceptację Stre-
semanna, który zdołał pozyskać dla niej zgodę Hindenburga45.

Wilhelm Mayer-Kaufbeuren, Maximillian Pfeiffer i Otto Wiedfeldt (H. Holborn, Diplomats and 
Diplomacy in the Early Weimar Republic, [w:] The Diplomats 1919–1939, ed. by G. A. Craig & 
F. Gilbert, New York 1953, s. 152–153). 

42 Szerzej na temat sylwetki Müllera i jego poglądów na temat Ligi Narodów i polityki za-
granicznej Stresemanna zob.: Ch. M. Kimmich, op. cit., s. 32–35, 47–48, 56–57; K. H. Pohl, Ein 
sozialdemokratischer Frondeur gegen Stresemann’s Aussenpolitik: Adolf Müller und Deutschland 
Eintritt in den Völkerbund, [w:] Aspekte deutscher Aussenpolitik im 20. Jahrhundert. Aufsätze Hans 
Rothfels zum Gedächtnis, hrsg. von W. Benz und H. Graml, Stuttgart 1976, s. 68–86; idem, Adolf 
Müller. Geheimagent und Gesandter im Kaiserreich und in der Weimarer Republik, Cologne 1995, 
s. 269–336. Por.: M. M. Lee, Failure in Geneva. The German Foreign Ministry and the League of 
Nations 1926–1933, Ph. D. dissertation, The University of Wisconsin, 1974, s. 11–12.

43 GFM 34/2296, AA, Büro St.S., LA, Bd. 1, 4543/E 144480–81, A. Müller do AA, Berno 10 
I 1926.

44 Ibidem, 4543/E 144568–72, notatka B. von Bülowa z 14 IV 1926.
45 J. H. von Bernstorff, Erinnerungen und Briefe, Zürich 1936, s. 211–212; H. Zaun, Paul von 

Hindenburg und die deutsche Außenpolitik 1925–1934, Köln–Weimar–Wien 1999, s. 365.
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J. H. von Bernstorff wywodził się z rodu o bogatych tradycjach służby dy-
plomatycznej. Urodził się w 1862 r. w Londynie, gdzie jego ojciec, Albrecht von 
Bernstorff, pełnił funkcję ambasadora Prus przy Dworze św. Jakuba. Pracę w dy-
plomacji rozpoczął po zdaniu stosownych egzaminów w 1892 r. Następnie powoli 
piął się po szczeblach dyplomatycznej kariery, pełniąc coraz ważniejsze funkcje 
na placówkach w Belgradzie, Dreźnie, Petersburgu, Monachium, Londynie, Ka-
irze, by wreszcie zostać ambasadorem w Waszyngtonie (1908–1917) i Konstan-
tynopolu (1917–1918). W 1919 r. stał na czele specjalnego komitetu przygoto-
wawczego do negocjacji pokojowych. Po wojnie aktywnie działał w strukturach 
DLfV, której przewodnictwo objął w 1920 r. po Matthiasie Erzbergu. Od 1921 r. 
był członkiem w Reichstagu z ramienia Deutsche Demokratische Partei46.

Drugie, a zarazem ostatnie posiedzenie międzyresortowe poświęcone przy-
gotowaniom Niemiec do I sesji KPKR odbyło się 11 maja 1926 r. już pod prze-
wodnictwem Bernstorffa. Dokonał on wówczas rekapitulacji głównych punktów 
instrukcji dla delegacji Niemiec opracowanych w Auswärtiges Amt, podkreślając, 
że głównym celem będzie obrona tezy o traktatowej współzależności rozbrojenia 
Niemiec i innych państw. W kwestiach technicznych, do czasu wejścia Niemiec 
do Ligi Narodów, taktykę delegacji miała cechować daleko idąca powściągliwość. 
Kontradmirał Albrecht von Freyberg-Eisenberg próbował uzupełnić wytyczne 
o sprawę wyjaśnienia w Genewie relacji pomiędzy postanowieniami traktatu 
wersalskiego a ustaleniami KPKR. Chodziło o to, czy zbrojenia Niemiec w przy-
szłości będzie określała nadal V część traktatu wersalskiego, czy też powszechna 
konwencja rozbrojeniowa. Bülow wskazał w odpowiedzi, że w Auswärtiges Amt 
analizowano ten problem i uznano, iż publiczna dyskusja na ten temat na samym 
początku negocjacji w KPKR nie była w interesie Niemiec wskazana47.

Bernstorff poinformował również o działaniach podjętych w celu odpo-
wiedniego nastawienia prasy niemieckiej wobec prac KPKR. Już pod koniec 
stycznia 1926 r. Wydział Prasowy Auswärtiges Amt, wskazując na prowadzoną 
przez Quai d’Orsay w prasie francuskiej i zagranicznej kampanię propagandową 

46 Szerzej zob.: W. von Bernstorff, Die Herren und Grafen von Bernstorff, Celle 1992, s. 364–
375; R. R. Doerries, Washington – Berlin 1908/1917. Die Tätigkeit des Botschafters Johann Hein-
rich Graf von Bernstorff in Washington vor dem Eintritt der Vereinigten Staaten von Amerika in 
den Ersten Weltkrieg, Düsseldorf 1975; poszerzona edycja angielska: idem, Imperial Challenge. 
Ambassador Count Bernstorff and German-American Relations, 1908–1917, Chapel Hill 1989.

47 W posiedzeniu udział wzięli: J. H. von Bernstorff, B. von Bülow, G. Martius, W. Poensgen, 
E. Boltze, L. Mayr (Auswärtiges Amt); kontradm. A. von Freyberg-Eisenberg, płk O. von Stülpna-
gel, ppłk F. Dümlein, kpt. R. Gadow, mjr M. Schindler, kpt. G. Reimer, mjr G. Soldan, kpt. C. Bae-
umker (Reichswehrministerium); W. von Moellendorf (Materialprüfungsamt); F. Ebeling (Reichs-
verkehrsministerium); W. Reichardt, W. Lautenbach (Reichswirtschaftsministerium) (ADAP, ser. B, 
Bd. I. 1, Nr. 219, s. 520–523, „Protokoll über die Ressortbesprechung am 11. Mai 1926 betreffend: 
die Vorbereitende Abrüstungskonferenz”; zob. także: J. Dülffer, Weimar..., s. 139; M. Geyer, op. cit., 
s. 128–130).
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w sprawie rozbrojenia, zalecał rozważenie podjęcia analogicznych działań przez 
dyplomację niemiecką. Chodziło o zwalczanie tez francuskich przez wskazanie 
na dysproporcję w siłach zbrojnych Niemiec i państw sąsiednich, podkreślenie 
różnicy w typie uzbrojenia armii tych państw i Reichswehry, pozbawionej samo-
lotów wojskowych, ciężkiej artylerii i czołgów48. B. von Bülow po konsultacjach 
z Reichswehrministerium uznał akceptację tej propozycji za niewskazaną na tym 
etapie. Niemieckie przygotowania do I sesji KPKR nie były jeszcze wówczas za-
kończone. Argumenty przedstawiane na forum publicznym musiały być zgodne 
z oficjalnym stanowiskiem rządu wobec zagadnienia powszechnego rozbrojenia. 
Ponadto z przyczyn politycznych należało powstrzymać się od prowadzenia pro-
pagandy rozbrojeniowej w czasie marcowej sesji Nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Ligi Narodów49. 

Dopiero 30 kwietnia 1926 r. na konferencji prasowej Bernstorff omówił 
historię problemu rozbrojenia. Przedstawił ekonomiczne, finansowe, społeczne 
i polityczne argumenty na rzecz powszechnej redukcji zbrojeń. Przekonywał, że 
dewiza: Si vis pacem, para bellum, nie mogła dalej obowiązywać. Należało zna-
leźć nowe rozwiązanie kwestii bezpieczeństwa. Dowodził, że Niemcy posiada-
ły szczególne prawo do domagania się powszechnego rozbrojenia, wynikające 
z wstępu do V części traktatu wersalskiego, noty aliantów z 16 czerwca 1919 r. 
i artykułu 8 paktu Ligi Narodów. Przestrzegał równocześnie dziennikarzy przed 
pokładaniem w KPKR nadmiernych oczekiwań. Nie można było liczyć na szyb-
kie rozbrojenie innych państw do poziomu niemieckiego. Najpierw należało do-
prowadzić do rozciągnięcia traktatowego ograniczenia „zbrojeniowej swobody” 
(„Rüstungsfreiheit”) na wszystkie państwa i rodzaje uzbrojenia. W następnych 
zaś etapach doprowadzić do stopniowego zmniejszania zbrojeń50. 6 maja 1926 r. 
Wichard von Moellendorff, przewidziany na przedstawiciela Niemiec w komisji 
technicznej KPKR, wygłosił wykład dla prasy na temat francuskiego postulatu 
uwzględnienia „potencjału wojennego” poszczególnych państw przy ustalaniu 
planu rozbrojeniowego51. 

Pomimo podjętych działań B. von Bülow negatywnie oceniał komentarze 
niemieckiej prasy na temat zbliżających się obrad KPKR. Z punktu widzenia rzą-
du określał je jako „godne ubolewania”. Prasa związana z prawicą rozpisywała się 
na temat braku perspektyw osiągnięcia powszechnego rozbrojenia. Pozbawiała 

48 GFM 34/3532, AA, Abt. II F – Abr., Abrüstung 5, Bd. 3, 9126/H 243508–09, notatka Wy-
działu Prasowego AA z 21 I 1926.

49 Ibidem, 9126/H 243510, B. von Bülow do Otto Kiepa (kierownik Wydziału Prasowego AA) 
25 II 1926.

50 Ibidem, Bd. 5, 9126/H 243786–91, B. von Bülow do G. Köpkego 30 IV 1926 i zał. notatka 
„Bemerkungen zur Abrüstungsfrage” zawierająca konspekt wystąpienia Bernstorffa.

51 Ibidem, Bd. 6, 9126/H 243820–21, „Notizen zur Pressebesprechung am 6 Mai 1926. Po-
tentiel de guerre”; GFM 34/2296, AA, Büro St.S., LA, Bd. 1, 4543/E 144576–77, B. von Bülow do 
C. von Schuberta 16 IV 1926.
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się przez to – w ocenie Bülowa – możliwości późniejszej krytyki niepowodzenia 
KPKR lub połowicznych rozwiązań rozbrojeniowych. Utrudniała również działa-
nia i sytuację taktyczną niemieckiej delegacji w Genewie. Analogiczna uwaga od-
nosiła się, jego zdaniem, do prasy lewicowej, w której z aplauzem przedstawiano 
projekt reformy armii francuskiej jako początek rozbrojenia Francji52.

W Berlinie zakładano, że taktyka delegatów Francji w KPKR będzie miała na 
celu zachowanie militarnej hegemonii, między innymi przez wykorzystanie tezy 
o potencjale wojennym. Leopold von Hoesch na podstawie analizy artykułów 
w prasie francuskiej wskazywał, że niemal wszystkie partie, z wyjątkiem komu-
nistów, uważały utrzymanie w mocy militarnych warunków traktatu wersalskiego 
za podstawowy warunek trwałego pokoju w Europie. Prawica we Francji wyklu-
czała redukcję francuskich sił zbrojnych, natomiast lewica, z socjalistami na cze-
le, godziła się na to, ale tylko w ramach reformy i reorganizacji armii francuskiej, 
polegającej na skróceniu okresu powszechnej służby wojskowej, przy jednocze-
snym zwiększeniu liczby rezerw przeszkolonych. W ten sposób – zdaniem Ho-
escha – lewica chciała dowieść woli rozbrojenia, unikając jednocześnie osłabienia 
zdolności bojowej francuskich sił zbrojnych. Hoesch jako znamienny wskazywał 
fakt, że głównym promotorem rozbrojenia we Francji był socjalistyczny depu-
towany Joseph Paul-Boncour, który uzależniał je od wielu czynników niepozo-
stawiających wątpliwości, jak odległa była dla Francuzów myśl o efektywnym 
i rzeczywistym rozbrojeniu53.

Mając na uwadze techniczne i polityczne uwarunkowania procesu powszech-
nego rozbrojenia, na Wilhelmstrassse sceptycznie oceniano perspektywy postę-
pu w tej dziedzinie. Niemniej Konferencja Rozbrojeniowa pod auspicjami Ligi 
Narodów stwarzała możliwość zmniejszenia zbrojeń lądowych Francji, Polski 
i Czechosłowacji, a jednocześnie częściowej remilitaryzacji Niemiec. W Berli-
nie liczono, że presja ze strony Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii zmusi 
Francję do redukcji armii i stanu uzbrojenia54. 

52 GFM 34/3532, AA, Abt. II F – Abr., Abrüstung 5, Bd. 6, 9126/H 243803, list B. von Bülowa 
do Waltera Zechlina (zastępca kierownika Wydziału Prasowego AA) z 3 V 1926; S. Feucht, op. cit., 
s. 430. 

53 ADAP, ser. B, Bd. I. 1, Nr. 54, s. 139–140, L. von Hoesch do AA, Paryż 23 I 1926; GFM 
34/2296, AA, Büro St.S., LA, Bd. 1, 4543/E 144539–40, L. von Hoesch do AA, Paryż 7 II 1926; 
por. R. Blessing, Der mögliche Frieden. Die Modernisierung der Außenpolitik und die deutsch-
französischen Beziehungen 1923–1929, München 2008, s. 287–288, 290–292. Na temat francus-
kich przygotowań do I sesji KPKR zob.: C. A. Wurm, Die französische Sicherheitspolitik in der 
Phase der Umorientierung 1924–1926, Frankfurt am Main–Bern–Las Vegas 1979, s. 365–391; 
A. M. Brzeziński, Francja..., s. 329–330; idem, Warszawa – Paryż – Genewa. Sojusz polsko-fran-
cuski a problem rozbrojenia w dwudziestoleciu międzywojennym (1919–1937), Łódź 1996, s. 43–47; 
L. Chirouf, The French Approach to Disarmament between 1920–1930: Policy Making Process, 
Principles and Methods, Ph. D. dissertation, University of Southampton, 1989, s. 62–123; Ch. Haas, 
Die französische Völkerbundpolitik 1917–1926, Dissertation, Dortmund 1996, s. 404–420.

54 G. Köpke w korespondencji do ambasadora Niemiec w Waszyngtonie A.G.O. von Maltzana 
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Instrukcje dla delegacji niemieckiej na I sesję KPKR nie były przedmiotem 
dyskusji na forum gabinetu z powodu kolejnego kryzysu rządowego. 6 maja 1926 r. 
mniejszościowy gabinet H. Luthra został zmuszony do ustąpienia w związku ze 
sprawą „sporu o flagę” (Flaggenstreit). 16 maja 1926 r. na czele nowego gabinetu 
stanął Wilhelm Marx. 21 maja 1926 r. Stresemann, który zachował stanowisko 
szefa Urzędu Spraw Zagranicznych, przesłał nowemu kanclerzowi do wiadomo-
ści treść ogólnych wytycznych, z którymi Bernstorff udał się do Genewy55.

Z powyższego wynika, że dyplomacja niemiecka zamierzała wykorzystać 
udział w dyskusji nad powszechnym rozbrojeniem do wyrównania dyspropor-
cji w zbrojeniach Niemiec z państwami sąsiednimi. Delegacja niemiecka miała 
domagać się powszechnego rozbrojenia ze względów propagandowych i taktycz-
nych. Wybór na szefa delegacji niemieckiej w KPKR hr. Bernstorffa – przewodni-
czącego DLfV, gdy było wiadome, że Brytyjczyków będzie reprezentował w Ge-
newie lord Robert Cecil, przewodniczący League of Nations Union, należy uznać 
w tym kontekście za symptomatyczny. Jako minimalny cel pozytywny określano 
nałożenie traktatowych ograniczeń na zbrojenia innych państw. W przypadku fia-
ska negocjacji rozbrojeniowych dyplomacja niemiecka zyskiwałaby podstawę do 
żądania remilitaryzacji Niemiec56. Dyplomaci z Wilhelmstrasse zdołali przeko-

z 3 III 1926 r. przyznawał „Wir alle hier gehen ohne große Begeisterung and diese neue Angabe her-
an. Das Abrüstungsproblem ist so kompliziert und mit so viel technischen Einzelfragen verknüpft 
und belastet, daß den abrüstungsunlustigen Ländern – und wer von den politischen maßgebenden 
Mächten wollte wirklich das Schwert mit dem Regenschirm vertauschen – zahllose Möglichkeiten 
der Verschleppung gegeben sind, ohne daß man in der Öffentlichkeit überzeugend und erfolgreich 
mit dem Vorwurf der bösen Absicht operieren oder diese gar nachweisen könnte. [...] Wir hoffen 
aber doch, daß die Abrüstungskonferenz des Völkerbundes immerhin Vorwand und Anlaß zu einer 
Verminderung der französischen, polnischen, tschechischen usw. Rüstungen abgibt und zugleich 
uns vielleicht sogar Gelegenheit zu einer wenigstens bescheiden Wiederaufrüstung bieten könnte. 
Die wirtschaftliche Lage aller europäischen Staaten zwingt sie, ihre Heeresausgaben zu vermindern. 
Die meisten suchen ihr Budget zu entlasten, indem sie, ohne abzurüsten, nach einer billigeren Form 
der Wehrmacht suchen. Dieser Weg kann ihnen vielleicht auf der Abrüstungskonferenz in Genf ver-
legt werden, und dann werden sie geneigter sein, mit großer Geste auf einen Teil ihr überflüssigen 
Wehrmacht zu verzichten. Solche bescheidenen, aber an unserem bisherigen gemessen gewaltigen 
und für uns vor allem auch innerpolitisch so dringend notwendigen Erfolge können uns aber nur 
bescheiden sein, wenn Amerika zusammen mit England einen starken Druck auf Frankreich und 
seine anderen Schuldnerstaaten und auf die Ländern ausübt, die sich um amerikanische Kredite 
bewerben. Wir hoffen im stillen, daß die Amerikaner recht bald ungeduldig werden und daß sie sich 
nicht durch technische Spitzfindigkeiten und Ausflüchte sowie durch solche Tricks wie das von den 
Franzosen jetzt erfundene „potentiel de guerre” täuschen lassen werden” (ADAP, ser. B, Bd. I. 1, 
Nr. 134, s. 325–326).

55 Ibidem, Nr. 219, przypis 8, s. 523. Szerzej nt. „Flaggenstreit” zob.: E. Eyck, op. cit., s. 66–
69; H. A. Turner, Jr., op. cit., s. 221–223; T. Kotłowski, op. cit., s. 190–191.

56 Por. R. Richter, Der Abrüstungsgedanke in Theorie und Praxis und die deutsche Politik 
(1920–1929), „Wehrwissenschaftliche Rundschau” 18, 1968, H. 8, s. 455–457; W. Deist, Internatio-
nale und Nationale Abrüstungsfrage 1924–1932, [w:] Locarno und die Weltpolitik 1924–1932, hrsg. 
von H. Rößler und E. Hölzle, Göttingen–Zürich–Frankfurt 1969, s. 80; M. M. Lee, Failure in Ge-
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nać wojskowych z Bendlerstrasse, że z przyczyn politycznych i propagandowych, 
do czasu wejścia Niemiec do Ligi Narodów, należało działać taktycznie. Unikać 
przede wszystkim sytuacji, w której żądania niemieckie (zarówno rozbrojeniowe, 
jak zbrojeniowe) mogłyby zostać uznane za przyczynę niepowodzenia negocjacji 
rozbrojeniowych. Z tych samych względów zalecano niemieckim placówkom dy-
plomatycznym powstrzymanie się od inspirowania na łamach prasy zagranicznej 
dyskusji na temat konieczności rewizji militarnych klauzul traktatu wersalskiego 
w przypadku fiaska powszechnego rozbrojenia57. Na Wilhelmstrasse planowano 
również wykorzystać dyskusje na temat sprecyzowania zapisów artykułu 16 paktu 
Ligi Narodów do wyrównania statusu militarnego Niemiec i państw sąsiednich58. 
Równolegle dyplomacja niemiecka dążyła do wycofania z Niemiec Międzyso-
juszniczej Wojskowej Komisji Kontroli, dzięki czemu mogła zyskać dodatkowy 
argument, że rozbrojenie Niemiec zostało przeprowadzone i zgodnie z zapisem 
we wstępie do V części traktatu wersalskiego po rozbrojeniu Niemiec powinno 
nastąpić powszechne rozbrojenie59.

neva..., s. 67–68; Ch. M. Kimmich, op. cit., s. 150–151; M. M. Lee, W. Michalka, German Foreign 
Policy 1917–1933. Conti nuity or Break?, Leamington–Spa–Hamburg–New York 1987, s. 98–100.

57 ADAP, ser. B, Bd. I. 1, Nr. 54, przypis 1, s. 139–140, okólnik B. von Bülowa z 18 I 1926. 
58 W dniach 10–11 V 1926 r. przebywał z wizytą w Berlinie gen. Gabriel Tánczos, który 

poinformował stronę niemiecką o węgierskich planach wykorzystania negocjacji rozbrojeniowych 
do remilitaryzacji Węgier. Bülow poinformował poufnie Tánczosa „daß es uns aus allgemeinen 
politischen Gründen unmöglich sei, den ungarischen Weg zu beschreiten und die deutsche Wieder-
aufrüstung unter Hinweis auf die Erfordernisse der deutschen Sicherheit zu verlangen. Wir beab-
sichtigen einen Umweg einzuschlagen und jede Teilnahme an einer Bundesexekution unter Hinweis 
auf unseren Rüstungsstand abzulehnen und jeder Erweiterung des Artikels 16 zu widersprechen, so 
lange unsere Wehrmacht nicht verstärkt würde” (GFM 34/3532, AA, Abt. II F – Abr., Abrüstung 
5, Bd. 6, 9126/H 243828–29, 243831–90, 243891–901, 243902–08, notatka B. von Bülowa z 11 
V 1926 i zał. 3 memoranda węgierskie w języku niemieckim „Denkschrift zur Abrüstungsfrage”, 
„Die Wirkung des Friedensvertrag von Trianon auf die natürliche Machtelemente Ungarns. Die 
Anzahl der Bevölkerung, geografische und wirtschaftliche Verhältnisse”, „Die Kriegsbudgets Un-
garns und seiner Nachbarn, und die aus diesen sich erfolgenden Folgen”). Taką taktykę dyplomacja 
niemiecka stosowała już w latach 1924–1925 w negocjacjach związanych z ustaleniem warunków 
przystąpienia Niemiec do Ligi Narodów (B. Knauss, Politik ohne Waffen. Dargestellt an der Di-
plomatie Stresemanns, „Zeit schrift für Politik” 1963, 10, H. 3, s. 252–256; K. Megerle, Deutsche 
Auβenpolitik 1925. Ansatz zu aktiven Revisionismus, Frankfurt am Main 1974, s. 50–53).

59 Do problemu zob.: M. Salewski, Entwaffnung und Militärkontrolle in Deutschland 1919–
1927, München 1966; J. Heideking, Vom Versailler Vertrag zur Genfer Abrüstungskonferenz. Das 
Scheitern der alliierten Militärkontrollpolitik gegenüber Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg, 
„Militärgeschichtliche Mitteilungen” 1980, 28, H. 2, s. 45–68; R. J. Shuster, German Disarmament 
after World War I. The Diplomacy of the International Arms Inspection, 1920–1931, London–New 
York 2006.
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gERMAN dIPlOMACy IN THE vIEW OF A PROblEM OF THE gENERAl dISARMAMENT AFTER 
lOCARNO (1925/1926)

The article deals with an issue of granting equal rights („Gleichberechtigung”) to Germany in 
the militarisation process. During the conference in Locarno (the 5th-16th of October 1925) the Ger-
man diplomacy demanded, in vain, that the level of armed forces and militarisation of the countries 
which were members of the League of Nations would be significantly reduced and proportional to 
the level decided by Germany in the Fifth part of the Treaty of Versailles. Nevertheless, on the 12th 
of December 1925 Germany was invited to participate in the works of the Preparatory Commission 
of the Disarmament Conference in Geneva, gaining at the same time an opportunity for undertaking 
direct actions for the purpose of equilibrating the military status of Germany with that of other 
countries.

The article analyses the German preparations for the proceeding of the 1st session of the 
Preparatory Commission. They were conducted, supervised and coordinated by the Ministry of the 
Foreign Affairs (the Second Department and the Report of the League of Nations), which cooperated 
in this regard with the Ministry of Defence, Naval Commission, Ministry of Industry, Ministry of 
Commerce.

In the instructions mapped out for the German delegation the promotion of the general di-
sarmament was recommended for the purpose of propaganda and tactics. The German delegation 
was to emphasise the dependence between Germany’s disarmament and the general disarmament, 
pointing at the 8th article of the treaty of the League of Nations, an introduction to the Fifth part of 
the Treaty of Versailles and a note of Georges Clemenceau from the 16th of June 1919. Enforcing 
the treaty’s limitations regarding the militarisation of other countries was regarded as a minimal 
positive goal. Berlin expected that the pressure from the United States and the Great Britain would 
force France and its allies to reduce armies and the conditions of armament. It was assumed that 
Germany would simultaneously gain a possibility for a partial rearmament. In case of a fiasco of 
the disarmament negotiations, the German diplomacy would gain a basis for the formal request to 
remilitarise Germany.

The diplomats from the Wilhelmstrasse managed to convince the military men from the Ben-
dlerstrasse that due to the political and propagandistic reasons, until Germany’s accession to the 
League of Nations, it was necessary to act according to tactics. Most of all, to avoid the situation, 
in which the German requests (both of disarmament and remilitarisation) could be considered as a 
reason for the failure of the disarmament negotiations.

The German diplomacy was also planning to use the discussion about defining the records of 
the 16th article of the treaty of the League of Nations to balance the military status between Germa-
ny and the neighbouring countries. 

Deutsche Liga für Völkerbund (DLfV) played a significant role in Germany’s preparations for 
the first session of the Preparatory Commission. The disarmament commission of the DLfV led by 
Max von Montgelas mapped out a plan for the disarmament by assuming a reorganisation of the Eu-
ropean countries’ armies and defining the level of army in relation to the number of the inhabitants. 
The realization of Montgelas’ plan assumed that the German army would be doubled and hence 
equal to the French army. 

The German diplomacy avoided a public specification of the postulate of “equal rights” in 
the disarmament. Therefore, Mongelas’ demobilisation plan, published by DLfV, is treated as an 
instrument of the propaganda of the German authorities and regarded as an expression of opinions 
of the German official factors. Johann Heinrich von Bernstorff, the chairman of DLfV, known in the 
pro-league circles associated in the International Union of the Associations of the League of Nations 
(Union Internationale des Associations pour la Société des Nations), was chosen a chairman for the 
German delegation in the Preparatory Commission.
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Po zamachu stanu dokonanym przez marszałka Józefa Piłsudskiego 12 maja 
1926 r. w Rzeczypospolitej Polskiej zaczęły następować zmiany w polityce pań-
stwa we wszystkich niemal dziedzinach, w tym również w celach i zadaniach 
administracji publicznej (państwowej), a zwłaszcza resortu spraw wewnętrz-
nych1. W nowej polityce administracyjnej władz piłsudczykowskich, zwłaszcza 
w pierwszym okresie ich rządów (1926–1930), jednym z ważnych jej elementów 
była idea regionalizmu, która w tym czasie przybrała formę regionalizmu admi-
nistracyjnego (inaczej: polityczno-administracyjnego). W obozie rządzącym ideę 
tę propagowały przede wszystkim środowiska liberalno-lewicowe, przesiąknię-
te ideałami samorządności obywatelskiej, równości narodowościowej, tolerancji 
religijnej i światopoglądowej. Wcielając ją w życie, dążyły z jednej strony, do 
zaktywizowania struktur lokalnych administracji publicznej („propagowanie tzw. 
administracji twórczej”) i jej decentralizacji, z drugiej, do poszerzenia bazy spo-

1 W nowej polityce administracyjnej MSW problem bezpieczeństwa publicznego poczęto 
sprowadzać „do właściwej miary”, wskazując, że głównym przedmiotem polityki administracyjnej 
rządu, a w szczególności ministrów spraw wewnętrznych, winny być „zagadnienia ogólnopolitycz-
ne”. Przez ich pryzmat należało rozwiązywać wszystkie kwestie wchodzące w zakres uprawnień 
urzędu ministra spraw wewnętrznych, w tym bezpieczeństwa i porządku publicznego. Szefowie 
administracji spraw wewnętrznych skupiali się odtąd na dokładnym rozpoznaniu życia społecz-
no-politycznego w państwie oraz na jego dogłębnej analizie. Na ustaleniu, jakie jego segmenty 
(partie polityczne, organizacje społeczne, mniejszości narodowe, poszczególni obywatele) właści-
wie wpływały na organizację i funkcjonowanie państwa, a jakie negatywnie. Które z nich należało 
wspierać, które stanowiły dla niego zagrożenie, a które były już śmiertelnym niebezpieczeństwem. 
Od tych ocen w dużej mierze zależało, jakie działania, to jest właśnie jaką politykę administracyjną, 
mają prowadzić ministrowie spraw wewnętrznych wobec poszczególnych partii i ruchów politycz-
nych, organizacji i stowarzyszeń społecznych, mniejszości narodowych i poszczególnych obywate-
li. Należy też wskazać, iż ta nowa polityka administracyjna realizowana była w ramach istniejącego 
dotąd ustawodawstwa – W. Kozyra, Polityka administracyjna ministrów spraw wewnętrznych Rze-
czypospolitej Polskiej w latach 1918–1939, Lublin 2009, s. 228 i n.

Waldemar kozyra
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w lublinie)

Regionalizm administracyjny w Polsce 
w latach 1926–1939
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łecznej rządzącego obozu. Dążono do wytworzenia lokalnych ruchów regionali-
stycznych, które swym wpływem objęłyby nowe grupy obywateli, dotąd niezrze-
szonych w partiach politycznych, działających w organizacjach gospodarczych, 
społecznych, oświatowych i samorządowych. Przez ten ruch zamierzano też do-
trzeć do nieufnych dotąd wobec państwa – mniejszości narodowych2. 

Piłsudczykowska koncepcja regionalizmu administracyjnego została skon-
struowana przez grupę prominentnych piłsudczyków, na czele z Henrykiem  
Józewskim, późniejszym wojewodą wołyńskim. Od początku 1927 r. jako szef 
Gabinetu Prezydium Rady Ministrów zaczął on propagować regionalizm ad-
ministracyjny wśród prominentnych funkcjonariuszy administracji publicznej, 
zwłaszcza administracji spraw wewnętrznych (wojewodowie, starostowie), oraz 
działaczy samorządowych i społecznych. W jego koncepcji regionami admini-
stracyjnymi czy też geograficzno-politycznymi miały być województwa, w któ-
rych w sposób oddolny powinny powstawać społeczne „wojewódzkie komitety 
regionalne”. Formalnie rzecz ujmując, miały one reprezentować tworzący się 
ruch regionalistyczny, niezależny i spontaniczny, lecz zarazem ściśle współpracu-
jący z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego. Faktycznie, 
od początku swego istnienia był on pod kuratelą polityczną szefów administracji 
ogólnej, gdyż na czele wojewódzkich komitetów regionalnych stali wojewodo-
wie. Przed tymi komitetami stawiano cele następujące: 1) zachowania jednolito-
ści państwa, 2) uczynienia z województwa podstawowej jednostki regionalnej, 
3) przeprowadzenia dekoncentracji i decentralizacji decyzji na rzecz upodmioto-
wienia wojewodów i starostów3. 

Tytułem przykładu przedstawię sposób wprowadzania w życie regionalizmu 
administracyjnego w województwie lubelskim. W tym czasie funkcję wojewody 
lubelskiego pełnił Antoni Remiszewski, który jako jeden z pierwszych wojewo-
dów zaczął wcielać w życie założenia tegoż regionalizmu4. 14 stycznia 1927 r. 

2 Liteuvos Centrinis Valstybės Archyvas (Litewskie Centralne Archiwum Państwowe w Wil-
nie), Urząd Wojewódzki Wileński, Wydział Ogólny fondo 51, aprasas 2a, sprawa 44, Działalność 
Wojewódzkiego Komitetu Regionalnego w Wilnie; W. Kozyra, Wojewodowie lubelscy wobec życia 
społeczno-politycznego na Lubelszczyźnie w latach 1926–1939, „Annales UMCS”, sec. F., 2003, 
vol. 58, s. 164.

3 W. Paruch, Myśl polityczna obozu piłsudczykowskiego, Lublin 2005, s. 324–325; A. Choj-
nowski, Koncepcje polityki narodowościowej rządów polskich w latach 1921–1939, Wrocław–War-
szawa 1979, s. 91 i n. Zob też: Regionalizm lubelski ze szczególnym uwzględnieniem administracji 
państwowej. Praca zbiorowa z inicjatywy wojewody lubelskiego A. Remiszewskiego, Lublin 1928. 

4 W. Kozyra, Urząd Wojewódzki w Lublinie w latach 1919–1939, Lublin 1999, s. 171; J. Mierz-
wa, Starostowie Polski międzywojennej. Portret zbiorowy, Kraków 2012, s. 149. Na marginesie na-
leż zanegować tezę J. Mierzwy, że A. Remiszewski nie był wówczas „człowiekiem Józewskiego”, 
ale urzędnikiem o orientacji lewicowo-liberalnej. Otóż, w latach 1926–1928, a nawet 1928–1930 
w obozie sanacyjnym nie było jeszcze jednoznacznych podziałów na grupę liberalną czy też puł-
kownikowską, a raczej na koterie personalne mające określony kontekst ideowo-polityczny. H. Jó-
zewski stał na czele jednej z tych grup, tj. radykałów piłsudczykowskich o zabarwieniu socjali-
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wojewoda lubelski pisał: „Jak panom starostom wiadomo, polityka obecnego rzą-
du zmierza konsekwentnie w kierunku wytworzenia i zespolenia wszystkich pań-
stwowotwórczych czynników w pracy nad dobrem państwa i społeczeństwa. Za 
podstawę rozbudowy swego planu przyjął (on) konieczność zbliżenia się władz 
państwowych do społeczeństwa, nawiązania żywego kontaktu z życiem codzien-
nym, włączenia się i zrozumienia potrzeb ludności”, co w konsekwencji miało 
wytworzyć atmosferę zaufania społeczeństwa do władz państwowych i ich orga-
nów oraz przyczynić się do wzrostu autorytetu władzy państwowej5. 

W marcu 1927 r. wydał on podległym sobie władzom administracyjnym 
i samorządowym zarządzenie, by zdecydowanie propagowali i wcielali w życie 
program regionalizmu administracyjnego, chociaż wówczas nie był on jeszcze 
oficjalnym programem władz państwowych. Szef UWL pisał:

[...] wszelkie postulaty administracji pomajowej, samorządów czy organizacji społecznych 
w sprawach gospodarczych, zmiany granic jednostek administracyjnych, rozbudowy sieci komu-
nikacyjnych, szkolnictwa itp. winny być wyrazem jednego świadomego i jasno skrystalizowanego 
planu działania, który zawsze musi znaleźć wzmocnienie w warunkach miejscowych i charaktery-
stycznych odrębnościach indywidualizujących odnośny zakątek kraju czy regionu.

Obligował starostów, by udzielali najdalej idącej pomocy instytucjom, or-
ganizacjom i osobom, które „regionalizmowi poświęcały specjalną uwagę, 
a w szczególności nowo powstałemu Towarzystwu Przyjaciół Nauk w Lublinie, 
które podjęło nader cenne a kosztowne wydawanie kwartalnika”. Z czasem miało 
ono wydawać serię monografii poświęconych poszczególnym powiatom6. 

Jesienią 1927 r. ukazał się okólnik ministra spraw wewnętrznych gen. Sła-
woja Felicjana Składkowskiego, w którym regionalizm administracyjny uznany 
został za oficjalny program rządowy, realizowany w ramach nowej strategii po-
lityki administracyjnej przede wszystkim przez władze administracji politycznej 
i samorządu terytorialnego. Minister spraw wewnętrznych pisał w nim:

stycznym, do której można również zaliczyć A. Remiszewskiego, dawnego pepeesowca z Lublina 
i Łodzi. On też, jeszcze przed oficjalnym stanowiskiem kierownictwa resortu spraw wewnętrznych, 
dobrowolnie i z energią przystąpił do wcielania w życie idei regionalizmu administracyjnego, lan-
sowaną właśnie przez H. Józewskiego. Po dojściu do władzy pułkowników losy H. Józewskiego 
i A. Remiszewskiego były podobne. Pierwszy z nich, jako piłsudczykowski radykał, został wyłą-
czony z kierownictwa rządzącego obozu, zdymisjonowany ze stanowiska ministra spraw wewnętrz-
nych i „zesłany” na Wołyń, A. Remiszewski zaś, w ogóle usunięty z administracji politycznej, od 
1932 r. pracujący jako inspektor wojewódzki w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych 
w Łodzi. 

5 Archiwum Państwowe w Lublinie, Urząd Wojewódzki Lubelski, Wydział Ogólny (dalej: 
APL, UWL, WO), sygn. 855, s. 10–12; W Kozyra, Urząd.., s. 251.

6 „Ziemia Lubelska”, nr 73 z 13 III 1927; pokłosiem pracy Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
w Lublinie była m.in. Monografia statystyczno-gospodarcza województwa lubelskiego, t. I, Zagad-
nienia podstawowe, red. I. Czuma, Lublin 1932. 
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Organizacja wewnętrzna zarządu Rzeczypospolitej opiera się na zasadach dekoncentracji 
i decentralizacji. Wprawdzie wytyczne konstytucji nie zostały w tej mierze jeszcze w całej pełni 
zrealizowane […] nie ulega jednak żadnej wątpliwości, że w tym właśnie kierunku zmierzamy i że 
daleko posunięta samodzielność władz lokalnych i szeroki samorząd terytorialny będą za niedługo 
dominującymi cechami administracji polskiej.

W realizacji tegoż programu zasadnicze znaczenie odgrywał szef administra-
cji wojewódzkiej oraz województwo jako podstawowa jednostka administracyjna, 
na bazie której miał funkcjonować region administracyjny. Województwo miało 
być „jednostką regionalną posiadającą swoją indywidualność i swoje własne ży-
cie, odrębne od życia innych województw. W interesie państwa jako całości leży, 
by indywidualne życie każdego z województw było najbujniejsze, najwszech-
stronniejsze”7. 

Realizując już program rządowy, wojewoda A. Remiszewski na zjeździe sta-
rostów województwa lubelskiego w grudniu 1927 r. stwierdzał, że signum tem-
poris ówczesnych czasów był „wyścig pracy” we wszystkich dziedzinach życia 
społecznego, a zwłaszcza administracji. Dotąd praca jej była „uzależniona od 
wpływów partyjnych, co oczywiście ujemnie się na niej odbijało”. Obecnie jest 
zupełnie inaczej, gdyż uwolniona od tych wpływów „dźwiga na sobie pełną od-
powiedzialność wobec społeczeństwa i historii, nie mogąc się zasłonić niczyim 
autorytetem”. Stwierdzał dalej, iż zadaniem jej nie było „naginanie potrzeb ży-
wotnych do skostniałych form bytu, ale tworzenie nowych form organizacyjnych 
dostosowanych do rzeczywistych potrzeb społeczeństwa”. Administracja ta po-
winna rozwijać pełną inicjatywę w formowaniu i wyrażaniu żywotnych zagad-
nień i narzucać je społeczeństwu siłą „twórczego entuzjazmu”. Zwłaszcza admi-
nistracja ogólna powinna „wyrwać polskie społeczeństwo z niezdrowej atmosfery 
bezwładu i dać mu należyte podstawy rozwoju gospodarczego”8. Minister spraw 
wewnętrznych zalecał też powoływanie na szczeblu województw komitetów re-
gionalnych, które miały realizować takie zadania, jak: 1) sporządzenie charakte-
rystyki województwa jako jednostki regionalnej, 2) wydawanie opinii na zlecenie 
wojewody, 3) analizowanie z własnej inicjatywy aktualnych zagadnień (gospo-
darczych, rolnych, kulturalno-oświatowych) w celu dostarczenia rządowi mate-
riałów do podjęcia decyzji, 4) krzewienie ruchu regionalistycznego i pobudzenie 
aktywności w organizacjach społecznych, 5) opracowanie regionalnego programu 
rozwoju województwa9. 

Pod koniec 1927 r. zorganizował się Lubelski Komitet Regionalny, którego 
przewodniczącym został wojewoda Antoni Remiszewski. Z analizy działalności 

7 Archiwum Państwowe w Lublinie, Urząd Wojewódzki Lubelski, Wydział Komunikacyj- 
no-Budowlany, sygn. 3237, Okólnik MSW z 30 XI 1927; M. Sioma, Sławoj Felicjan Składkowski 
(1985–1962). Żołnierz i polityk, Lublin 2005, s. 139 i n.

8 APL, UWL, WO, sygn. 189, Zjazd z 16–18 XII 1927 r., s. 1–2; W. Kozyra, Urząd.., s. 252.
9 W. Paruch, op. cit., s. 327–328.
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tej instytucji można wysnuć wniosek, że program regionalizmu administracyj-
nego miał oprócz aspektu administracyjnego bardzo ważny aspekt ideowo-poli-
tyczny. Ujawnił się on zwłaszcza na obszarze narodowościowo-religijnym, gdyż 
znaczne kręgi mniejszości narodowych poczęły pozytywnie odnosić się do poczy-
nań władz administracji wojewódzkiej. Działalność komitetu stała się zaczynem 
w kształtowaniu nowych środowisk społecznych i politycznych, które z czasem 
podjęły współpracę z obozem piłsudczykowskim. Realizacja programu regio-
nalnego przyniosła też znaczący sukces polityczny samemu wojewodzie A. Re-
miszewskiemu, gdyż z jego nazwiskiem związane było uspokojenie nastrojów 
wśród mniejszości narodowo-religijnych na Lubelszczyźnie, co uwidoczniło się 
podczas wyborów parlamentarnych w 1928 r.10.

Regionalizm administracyjny propagowany był również bardzo intensywnie 
w innych województwach. Przykładem może być tu województwo śląskie, gdzie 
pod kierownictwem wojewody Michała Grażyńskiego w ramach programu regio-
nalnego przygotowano projekt utworzenia tzw. Regionalnego Zagłębia Węglo-
wo-Przemysłowego11. Od lipca 1928 r., gdy wojewodą wołyńskim został Henryk 
Józewski, program ten był skutecznie wcielany w życie na Wołyniu. Zadaniem 
H. Józewskiego było stworzenie z ziemi wołyńskiej odrębnej jednostki politycz-
no-regionalnej, w ramach której wykluwałyby się zręby faktycznego sojuszu pol-
sko-ukraińskiego ukierunkowanego na odbudowanie niepodległej Ukrainy, będą-
cej w przyjaźni z Rzecząpospolitą Polską12. 

W pierwszej połowie lat trzydziestych (1930–1935) ugruntowała się dotych-
czasowa polityka administracyjna państwa, którą w głównym zarysie realizowali 
szefowie resortu spraw wewnętrznych. Jej podstawą był pogląd, iż zakres upraw-
nień ministrów spraw wewnętrznych należało wykonywać pod kątem spraw 
ogólnopolitycznych, a nie li tylko bezpieczeństwa i porządku publicznego13. Jed-
nocześnie rysem charakterystycznym tej polityki była postępująca centralizacja 
struktur administracji publicznej, a zwłaszcza administracji politycznej, głównie 
przez wzmocnienie pozycji szefów urzędów wojewódzkich i starościńskich oraz 
zanik inicjatyw decentralizacyjnych. Wprawdzie w pierwszej połowie lat trzy-
dziestych funkcjonowały w dalszym ciągu wojewódzkie komitety regionalne, 
ale ich aktywność była o wiele mniejsza niż w okresie poprzednim. W polityce 
administracyjnej rządów pułkownikowskich tendencje centralistyczne wzmocnił 
kryzys gospodarczy z lat 1929–1933, przymuszając władze do zakrojonych na 

10 W. Kozyra, Urząd.., s. 172.
11 Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Gabinet Ministra Wydział Or-

ganizacyjno-Prawny, sygn. 132, Okólnik MSW nr 209 z 30 XI 1927; Archiwum Państwowe w Ka-
towicach, Urząd Wojewódzki Śląski, Wydział Samorządowy, sygn. 1000, k. 1.

12 A. Chojnowski, Ukraina, Warszawa 1997, s. 112; W. Kozyra, Polityka administracyjna..., 
s. 195. 

13 W. Kozyra, Polityka administracyjna…, s. 430–431.
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szeroką skalę oszczędności budżetowo-finansowych. Oszczędności te uderzyły 
w pierwszej kolejności w dotychczasowe struktury aparatu państwowego, a także 
różnego rodzaju inicjatywy oddolne (np. ruch regionalistyczny), wspierane przez 
administrację lokalną. Odtąd kierownictwo państwa domagało się od podległego 
mu aparatu administracyjnego przede wszystkim „skoncentrowania szczególnych 
wysiłków w tym kierunku, ażeby stosunek administracji do obywatela kształto-
wał się w sposób prawidłowy, zgodny z interesami państwa”. Powinien on dążyć 
do tego, by przy załatwianiu spraw „ułatwić życie obywatelowi i w sposób życz-
liwy chronić go od wszelkich niepotrzebnych uciążliwości”14. 

W rezultacie programy regionalne w poszczególnych województwach coraz 
bardziej stawały się nieaktualne. Jedynie pełny dynamizm w realizowaniu jego 
założeń widzimy na terenie województwa wołyńskiego, dlatego że „program re-
gionalizmu wołyńskiego” był ważnym elementem polityki władz państwowych 
wobec mniejszości ukraińskiej, realizowanej w duchu tzw. koncepcji prometej-
skiej. Jego wykonawcami byli przede wszystkim ówczesny minister spraw we-
wnętrznych, wybitny piłsudczyk Bronisław Wilhelm Pieracki oraz wojewoda 
wołyński Henryk Józewski. Zasadniczym celem tej polityki było ograniczenie, 
następnie zaś zlikwidowanie konfliktu między państwowością polską a mniej-
szością ukraińską15. Jej celem było więc dążenie nie tyle do natychmiastowego 
likwidowania konfliktów polsko-ukraińskich, ile do mozolnego budowania dro-
gi ku przyszłości, ku pojednaniu polsko-ukraińskiemu. W pierwszej kolejności 
B. Pieracki dążył do zreformowania samorządu terytorialnego tak, by zapew-
nić ludności miejscowej realny wpływ na rozwiązywanie lokalnych problemów 
publicznych, a jednocześnie uodpornić ją na wpływy partyjno-polityczne. Jego 
zamiarem było zwiększenie uprawnień wojewodów kresowych przez przyzna-
nie im prawa do zatrudniania „przede wszystkim Rusinów, a następnie pewien 
kontyngent inteligencji ukraińskiej” w instytucjach administracyjnych, oświato-
wych, gospodarczych, ubezpieczeń społecznych i w przedsiębiorstwach państwo-
wych. Miało to zmniejszyć bezrobocie wśród inteligencji ukraińskiej i „dodat-
nio wpłynąć na umysły”. Szef MSW zamierzał rozładować istniejące napięcie  
polsko-ukraińskie przez spektakularne gesty, np. uwolnienie grupy ukraińskich 
więźniów politycznych. Chciał doprowadzić do porozumienia z ludnością ukra-
ińską, ale nie przy pomocy przywódców partyjnych, lecz „poprzez szarą, zwykłą 
inteligencję, szukającą utrzymania dla siebie i swoich rodzin”. Chciał dopuścić 

14 Archiwum Państwowe w Katowicach, Urząd Wojewódzki Śląski, Wydział Prezydialny, 
sygn. 2, k. 37, Okólnik z 28 lutego 1935 ministra spraw wewnętrznych Mariana Zyndram-Kościał-
kowskiego. 

15 A. Chojnowski, Koncepcje..., s. 179; W. Paruch, op. cit., s. 385 i n.; L. Kulińska, Główne 
aspekty polityki II Rzeczypospolitej w stosunku do mniejszości ukraińskiej – zarys problematyki ba-
dawczej, [w:] Działalność nacjonalistów ukraińskich na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej, 
red. B. Grott, Warszawa 2010, s. 103 i n. 
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Ukraińców do pracy w izbach rolniczych, przy zachowaniu przewagi polskiej, 
i powołać ogólnopaństwowy związek rewizyjny dla spółdzielni ukraińskich z sie-
dzibą w Warszawie, poprzez który planował go kontrolować. Następnie zamierzał 
roztoczyć nadzór na prywatnymi szkołami ukraińskimi działającymi pod egidą 
stowarzyszenia „Ridna Chata” jednocześnie zachęcając młodzież ukraińską, by 
studiowała na polskich uczelniach wyższych, zwłaszcza przyrodniczo-technicz-
nych16. Program ten zakładał wsparcie dla Ukraińskiego Centralnego Komitetu 
w Polsce, grupującego emigrantów z Ukrainy Naddnieprzańskiej, głównie żoł-
nierzy z byłej armii ukraińskiej Semena Petlury, walczącej wspólnie z Wojskiem 
Polskim w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r.17. Żołnierze ci ściśle współpraco-
wali z wojewodą H. Józewskim w tworzeniu z Wołynia regionu polityczno-ad-
ministracyjnego, w którym konstruował się sojusz polsko-ukraiński w nowych 
realiach politycznych pierwszej połowy lat trzydziestych XX w. Jego podstawą 
miała być „ideologia 1920 roku”, czyli sojusz „Warszawa–Łuck”, będący prze-
ciwwagą dla sojuszu „Berlin–Lwów” czy też „Moskwa–Lwów”18. 

W pierwszej połowie lat trzydziestych XX w. wraz z zanikiem klasycznej 
formuły regionalizmu administracyjnego w niektórych województwach ujawnił 
się on w nowej wersji, czyli w tzw. konferencjach (zjazdach) regionalnych staro-
stów. Zjazdy te miały miejsce np. w województwie lubelskim, a ich propagatorem 
był, zapewne za zgodą władz zwierzchnich, wojewoda lubelski dr Józef Bolesław 
Różniecki. I tak w okólniku z 13 grudnia 1934 r. informował on szefów urzędów 
starościńskich, że następny cykl konferencji regionalnych miał odbyć się w grud-
niu 1934 r. 15 grudnia został zwołany zjazd regionalny w Siedlcach – dla szefów 
administracji powiatowej z Siedlec, Białej Podlaskiej, Sokołowa, Węgrowa i Łu-
kowa. 18 grudnia w Zamościu odbyła się konferencja regionalna dla starostów 
z powiatów: zamojskiego, biłgorajskiego, krasnostawskiego i tomaszowskiego, 
19 grudnia w Chełmie dla starostw: chełmskiego, włodawskiego i hrubieszow-
skiego. Ostatnia konferencja regionalna miała miejsce 21 grudnia w Lublinie dla 
powiatów: lubelskiego ziemskiego, lubelskiego grodzkiego, janowskiego (Janów 
Lubelski), lubartowskiego, puławskiego, radzyńskiego. W konferencjach tych, 
oprócz wojewody lub wicewojewody jako przewodniczących, brali udział wy-
znaczeni starostowie oraz dość liczni goście. Byli to: wybrani referenci z poszcze-
gólnych starostw (np. referenci bezpieczeństwa), przewodniczący urzędów roz-

16 Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Dopływy, sygn. 1073, k. 64 
–80; Archiwum Akt Nowych, Urząd Wojewódzki Lwowski, sygn. 974/12, k. 43a – 44; W. Kozyra, 
Polityka administracyjna…, s. 455–459. 

17 E. Wiszka, Emigracja ukraińska w Polsce 1920–1939, Toruń 2004, s. 99–185.
18 Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Wydział Narodowościowy, 

sygn. 1037, Pismo wojewody wołyńskiego do MSW z 1933 r.; A. Chojnowski, Koncepcja polityki..., 
s. 99–100; Z. Zaporowski, Wołyńskie Zjednoczenie Ukraińskie – Wołynśkie Ukrajinśkie Objednan-
nia, Lublin 2000, s. 73–74.
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jemczych dla spraw reformy rolnej, sekretarze wydziałów powiatowych, powia-
towi komisarze ziemscy. Obradowano nad zagadnieniami oddłużenia rolnictwa, 
a w szczególności nad ustawą z 24 października 1934 r. o oddłużeniu gospodarstw 
rolnych i wykorzystaniu środków z Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej, nad 
rozporządzeniem Prezydenta RP z 24 października 1934 r. o konwersji i uporząd-
kowaniu długów rolniczych, a także nad obsadą kadrową nowo utworzonych po-
wiatowych urzędów rozjemczych. W dalszej kolejności omawiano sprawy bu-
dżetowo-gospodarcze związków samorządowych, a w gronie samych starostów 
– kwestie bezpieczeństwa publicznego19. Zjazd regionalny starostów lubelskich 
wyznaczony na czerwiec 1935 r. poświęcony miał być zagadnieniom współpracy 
starostów z administracjami specjalnymi, ciałami samorządu terytorialnego i in-
stytucjami społecznymi. Wojewoda Józef B. Różniecki pisał:

Z bezpośredniego kontaktu mojego z p. starostami doszedłem do wniosku, że na terenie władz 
administracji ogólnej I instancji da się coraz silniej odczuć potrzebę wzajemnej wymiany zdań 
w zakresie najrozmaitszych zagadnień administracyjnych, nieraz zasadniczej natury [...] których 
usunięcie może narzucać miejscowym czynnikom nieprzezwyciężone trudności, a […] zbiorowym 
wysiłkiem […] łatwiej dałoby się usunąć20. 

Jednakże konferencje regionalne starościńskie w znaczącym stopniu różniły 
się od wojewódzkich komitetów regionalnych. Po pierwsze, były one zgroma-
dzeniami niesformalizowanymi, działającymi cyklicznie, chociaż pod przewod-
nictwem szefów urzędów wojewódzkich. Po drugie, ich skład personalny miał 
wybitnie urzędniczy charakter, gdyż brak w nich było przedstawicieli organizacji 
gospodarczych, społecznych, oświatowo-kulturalnych itp. W pewnym sensie za 
namiastkę takiego przedstawicielstwa można uznać przedstawicieli samorządu 
terytorialnego. Zupełnym novum tych zjazdów było natomiast to, że stały się one 
impulsem dla kształtowania się subregionów gospodarczo-społecznych w ramach 
poszczególnych województw. Przykładem może być tu właśnie Lubelszczyzna, 
gdzie kształtujące się w latach trzydziestych okręgi wokół największych miast po-
wiatowych, w których odbywały się konferencje regionalne, stały się z czasem jej 
trwałymi subregionami. Mam tu na myśli przede wszystkim subregion zamojski 
czy też subregion chełmski (inaczej: powiaty nadbużańskie), który zastąpił dawną 
Chełmszczyznę.

W latach 1935–1939 utrzymano, a następnie rozbudowano dotychczasową 
koncepcję polityki administracyjnej obozu rządzącego, realizowaną głównie 
przez resort spraw wewnętrznych. Koncepcja ta zakładała wykonywanie zadań 
ministrów spraw wewnętrznych przez pryzmat zagadnień ogólnopolitycznych, 

19 APL, UWL, WO, sygn. 193, s. 50–57.
20 Ibidem, Pismo wojewody Różnieckiego do starostów z 27 czerwca 1935.
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czyli skoncentrowania się na obserwacji i analizie postaw oraz zachowań poli-
tycznych całego społeczeństwa21. 

W latach 1935–1939 idee regionalizmu administracyjnego przestały być 
istotne w polityce administracyjnej ówczesnych rządów. Jedynie w wojewódz-
twie wołyńskim na prawach wyjątku program regionalny realizował wojewoda 
Henryk Józewski. Zwalczany przez polskie i ukraińskie kręgi nacjonalistyczne, 
a po śmierci marszałka J. Piłsudskiego przez dowództwo armii na czele z marszał-
kiem Edwardem Śmigłym-Rydzem, 13 kwietnia 1938 r. został odwołany z Urzę-
du Wojewódzkiego Wołyńskiego i mianowany wojewodą łódzkim. Władysław 
Pobóg-Malinowski tak pisał na ten temat:

Większość bezwzględna społeczności polskiej na Wołyniu szła za wojskiem i jego ‘polity-
ką’. Stronnictwo Narodowe w tromtadrackiej postawie wojskowych widziało słusznie spotęgowane 
echa własnego programu, inni – choć nie prawicowi z przekonań – uważali, iż w walce o ‘ratowanie 
polskości Wołynia’ obowiązywać musi solidarność narodowa, a różnice w poglądach politycznych 
odejść muszą na dalszy plan22.

W polityce administracyjnej rządów sanacyjnych triumfował centralizm ad-
ministracyjny, czemu sprzyjały postanowienia konstytucji kwietniowej z 1935 r. 
głoszące, że „Państwo Polskie jest wspólnym dobrem wszystkich obywateli” 
(art. 1 pkt 1). Z zasady tej wynikało postanowienie, że administracja państwowa 
to służba państwowa (art. 72 pkt 1), której zasadniczym celem było wykonywanie 
szeroko rozumianych usług publicznych. Stąd też w jej skład oprócz administracji 
rządowej zaliczono samorząd terytorialny oraz samorząd gospodarczy23.

Roman Hausner, dyrektor Gabinetu Ministra MSW w 1938 r., pisał, porów-
nując działalność administracji systemu demokratycznego z działalnością admi-
nistracji systemu autorytarnego, iż na gruncie konstytucji marcowej, w ramach 
trójpodziału władz, istniała władza „wykonawcza”, której zadaniem było tylko 
działanie „celem wykonywania ustaw, z powołaniem się na upoważnienia usta-
wowe”. Teoretyczna równowaga „trzech organów narodu” została w praktyce 
zwichnięta na rzecz omnipotencji sejmu, „co w konsekwencji doprowadziło do 
płynności i zmienności rządów i ministrów, a w rezultacie niemożności tworze-
nia programów na dłuższą metę”. Stabilizacja ministrów oraz ustalenie progra-
mu hierarchii zadań było „jednym z najważniejszych czynników prawidłowego 
działania administracji”. Konkludował więc, że choć w każdym ustroju państwa 
konstytucyjnego administracja związana jest ustawami, to jednak inaczej działa 

21 W. Kozyra, Polityka administracyjna…, s. 518.
22 W. Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski 1864–1945, t. 2, cz. 1, Londyn 

1956, s. 635: T. Snyder, Tajna wojna. Henryk Józewski i polsko-sowiecka rozgrywka o Ukrainę, 
Kraków 2008, s. 220; Ministrowie Polski Niepodległej 1918–1945, red. M. Baumgart, H. Walczak, 
A. Wątor, Szczecin 2001, s. 164–166. 

23 DzURP, nr 30, poz. 227, rozdz. X. 
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administracja, która tylko „wykonuje władzę wykonawczą”, a inaczej ta, która 
przestawi się na „działania twórcze”. Inaczej działa administracja, która funk-
cjonuje w ramach systemu „podkreślającego prawa jednostki wobec państwa”, 
a inaczej ta, która działa w ramach systemu „podkreślającego obowiązki jednostki 
wobec państwa”24.

Bardzo szybko okazało się, że mimo zapanowania w ostatnich latach II Rze-
czypospolitej centralizmu administracyjnego w organizacji aparatu państwowego 
idea regionalna nie zniknęła zupełnie. Przeciwnie, w pewnym sensie odrodziła 
się ponownie w nowej formule, jako regionalizm gospodarczo-administracyjny, 
który zasadnie można określić też jako regionalizm technokratyczny. Zaistniał  
on w polityce administracyjnej rządów sanacyjnych wraz z ponownym poja-
wieniem się u ich steru Eugeniusza Kwiatkowskiego, który w rządzie Mariana 
Zyndram-Kościałkowskiego został wicepremierem i ministrem skarbu. Funkcje 
te utrzymał również w gabinecie Sławoja F. Składkowskiego i pełnił je do końca 
Drugiej Rzeczypospolitej25. E. Kwiatkowski, mąż zaufania prezydenta I. Mościc-
kiego, był postrzegany jako reprezentant liberalnego skrzydła obozu sanacyjnego. 
W swoich poglądach polityczno-gospodarczych prezentował umiarkowany inter-
wencjonizm państwowy i technokratyzm, stawiający na nowoczesne metody za-
rządzania gospodarką. Jako technokrata w swoim działaniu zasadniczą rolę przy-
wiązywał do naukowego prognozowania (planowania), koncentrowania środków 
na konkretnych zadaniach gospodarczych oraz realizowania ich w wybranych 
obszarach państwa. W maju 1936 r. ogłosił czteroletni plan inwestycyjny rządu 
(VII 1936–V 1940), w którym zamierzano wydać 1650–1800 mln zł. Niezależnie 
od tego Ministerstwo Spraw Wojskowych przygotowało sześcioletni plan roz-
budowy sił zbrojnych Polski (1937–1942). Zgromadzone w ten sposób środki, 
zostały skoncentrowane przez wicepremiera E. Kwiatkowskiego w jednym regio-
nie kraju, czyli w Centralnym Okręgu Przemysłowym (COP). Okręg ten był mo-
delowym przykładem realizacji polskiej myśli technokratycznej. Był okręgiem 
gospodarczo-administracyjnym, skonstruowanym na racjonalnych założeniach, 
uwzględniających przede wszystkim interesy obronne państwa, kosztem pol-
skiej tradycji gospodarczo-historycznej i bazy surowcowej. Powołanie COP uza-
sadniano następującymi przesłankami: a) strategicznym położeniem, gdyż jego 
obszar leżał w centrum kraju (jednakowa odległość od wschodniej i zachodniej 
granicy państwa), b) sytuacją demograficzną, ponieważ na obszarze tym istniało 
przeludnienie wsi i tania siła robocza, c) korzyściami gospodarczymi, ponieważ 
COP mógł stać się rynkiem zbytu dla rolnictwa wschodniej Polski oraz surowców 
i półfabrykatów z Górnego Śląska, d) istnieniem na jego terytorium takich źró-

24 R. Hausner, Pierwsze dwudziestolecie administracji spraw wewnętrznych, Warszawa 1939, 
s. 28. 

25 Prezydenci i premierzy Drugiej Rzeczypospolitej, red. A. Chojnowski, P. Wróbel, Warszawa 
1992, s. 351, 366.
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deł energii, jak gaz ziemny i rzeki górskie, które stanowiły podstawę energetyki 
wodnej26. 

Technokratyczne koncepcje wicepremiera i ministra skarbu Eugeniusza 
Kwiatkowskiego, w których szczególną rolę odegrało naukowe zarządzanie, 
prognozowanie, planowanie, koncentrowanie środków finansowych i technicz-
nych (rzeczowych) na rządowych, zaplanowanych inwestycjach w wybranych 
regionach kraju, stały się podstawowymi dyrektywami w działalności ówcze-
snych organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego. Widoczne to 
było np. w polityce administracyjnej resortu spraw wewnętrznych w dziedzinie 
spraw techniczno-budowlanych27. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dążyło 
do tego, by w państwie powstał „autorytet budowlany”, z którym przedsiębiorcy 
oraz różnego rodzaju urzędy nadzoru budowlanego powinny się bezwzględnie li-
czyć. Tą „instytucją–autorytetem” miał być Departament Techniczno-Budowlany 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Jego celem było opracowanie całościowej 
polityki państwa w zakresie spraw budowlanych, a zwłaszcza ustalenia spójnej 
interpretacji przepisów o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli28. Opraco-
wanie tej polityki wymuszał rozwój ówczesnej nauki architektonicznej i prawa 
budowlanego. W pierwszej połowie XX w. dokonuje się dynamiczny rozwój pra-
wa budowlanego i polityki budowlanej państwa polskiego, która wychodząc od 
istniejącego już systemu przepisów policyjno-budowlanych dotyczących budowy 
pojedynczych budynków, zmierzała do systemu prawa budowlanego obejmują-
cego zabudowę całych osad, zwartych osiedli, aglomeracji miejskich czy też po-
szczególnych regionów kraju. Pod wpływem tej tendencji zmieniała się również 
konstrukcja przepisów policyjno-budowlanych w kierunku właściwego rozumie-
nia spraw higieniczno-sanitarnych oraz potrzeb kulturalnych mieszkańców no-
wych budynków, osiedli, centrów przemysłowych, zespołów miast (aglomeracji 
miejskich)29. 

Regionalizm technokratyczny w sposób najbardziej jednoznaczny ujawnił się 
w działalności resortu spraw wewnętrznych w zakresie „planów zabudowy sku-

26 W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski 1914–1945, Warszawa 2003, s. 335–336; 
M. M. Drozdowski, Eugeniusz Kwiatkowski. Człowiek i dzieło, Kraków 1989, s. 88–89; Prezydenci 
…, s. 366.

27 W. Kozyra, Polityka administracyjna…, s. 582.
28 Wyjaśnienia wiceministra Korsaka – sprawy budowlane, „Gazeta Polska”, nr 36, 5 II 1937; 

Monitor Polski (dalej: Mon. Pol.) nr 141 (1936), Przemówienie podsekretarza stanu W. Korsaka na 
27 posiedzeniu sejmu w dniu 18 czerwca 1936 roku w sprawie noweli o prawie budowlanym; K. W. 
Kumaniecki, J. S. Langrod, Sz. Wachholz, Zarys ustroju, postępowania i prawa administracyjnego 
w Polsce, Warszawa 1939, s. 494. 

29 Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki, Dyrekcja Robót Publicz-
nych – Wydział Komunikacyjno-Budowlany (dalej: APKiel, UWKiel, DRP – WKB), sygn. 16879, 
bez paginy (bp). Pismo wojewody kieleckiego z 23 VII 1937 – Postępowanie powiatowych organów 
technicznych; K. W. Kumaniecki, J. S. Langrod, Sz. Wachholz, op. cit., s. 493. 
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pisk ludzkich”. Plany te były obligatoryjne dla tzw. podstawowych typów osiedli, 
to jest miast, miasteczek i uzdrowisk, a fakultatywne dla pozostałych rodzajów 
osiedli. Opracowywano je wtedy, gdy zamierzano realizować nowe państwowe 
inwestycje budowlane, kreować nowe osiedla, nadawać osadom charakter let-
niskowy lub miejski, odbudowywać miejscowości zniszczone klęską żywioło-
wą. Według dyrektyw DT-B MSW plan zabudowy danej miejscowości winien 
uwzględniać jej wymogi zdrowotne, bezpieczeństwo ogniowe, właściwy rozwój 
komunikacyjny, racjonalne odwodnienie (meliorację), spełniać wymogi estetycz-
ne, „a zeszpecenia, spowodowane nieunormowanym zabudowaniem, powinny być 
usunięte”. Obowiązek sporządzenia planów zabudowy miejscowej spoczywał na 
gminnych i powiatowych władzach samorządowych. Natomiast regionalne pla-
ny zabudowy sporządzała Komisja Budowlana przy Ministrze Spraw Wewnętrz-
nych złożona z delegatów samorządu terytorialnego, samorządu gospodarczego, 
wojska, członków mianowanych przez szefa MSW na wniosek zainteresowanych  
ministrów30.

W sprawozdaniu oddziału budowlanego Urzędu Wojewódzkiego Kieleckie-
go za lata 1937–1938 czytamy, że z 43 miast Kielecczyzny tylko cztery (Ożarów, 
Czarniecka Góra, Praca pod Skarżyskiem i uzdrowisko Busko) uzyskały prawo-
mocne plany zabudowy. W ciągu roku sprawozdawczego zatwierdzony został 
plan zabudowy Sosnowca, a w MSW czekały na zatwierdzenie plany zabudo-
wy takich miast, jak: Będzin, Czeladź, Końskie, Ostrowiec Świętokrzyski, część 
Sandomierza, fragmenty dzielnic Kielc i Radomia. Pisano, iż „najważniejszym 
powodem dotychczasowych zaniedbań w dziedzinie planów zabudowy było nie-
docenienie ich konieczności przez organa samorządowe, ponadto brak podstawo-
wych pomiarów miasta oraz brak środków finansowych na wykonanie prac re-
gulacyjnych”. W roku budżetowym 1937/1938 miasta województwa kieleckiego 
przeznaczyły na pomiary i regulacje 66 000 zł, a w roku następnym (1938/1939) 
zamierzały przekazać 100 000 zł31. 

Przy sporządzaniu regionalnych planów zabudowy z Komisją Budowlaną 
istniejącą przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych współpracowały, jako ciała 
pomocniczo-doradcze, regionalne komisje do spraw planów zabudowy. Istniała 
więc Komisja Planu Regionalnego Zagłębia Górniczo-Hutniczego w Katowicach 
czy też Komisja Regionalnego Planu Zabudowy Okręgu Kielecko-Radomskie-
go w Kielcach. Ta ostatnia, powołując się na pismo ministra spraw wewnętrz-
nych Władysława Raczkiewicza z 6 maja 1936 r. w sprawie „Planu rozbudowy 
w ramach COP miast: Radomia, Sandomierza, Wierzbnika – Starochowic, Za-
wichostu”, nakazywała władzom tych miast niezwłoczne opracowanie planów 

30 APKiel, UWKiel, DRP – WKB, sygn. 17053, Program osiedli robotniczych na 1937 r.; 
K. W. Kumaniecki, J. S. Langrod, Sz. Wachholz, op. cit., s. 494–495, 497–498; Mon. Pol., nr 178 
(1937), Przestrzeganie ustawy o prawie budowlanym i zbudowaniu osiedli.

31 APKiel, UWKiel, DRP – WKB, sygn. 17217, k. 1–2.
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ich rozbudowy. Były one potrzebne dla właściwego realizowania na ich terenie 
prowadzonych już oraz przyszłych prac inwestycyjnych państwowych, a także 
prywatnych32. 

Podsumowując, należy skonstatować, że w latach 1926–1939 idea regiona-
lizmu administracyjnego w polityce administracyjnej ówczesnych rządów pol-
skich była mniej lub bardziej obecna, a jednocześnie przybierała różne kształty 
i tendencje. Na jej oblicze miały zasadniczy wpływ uwarunkowania polityki ad-
ministracyjnej obozu rządzącego, charakterystyczne dla poszczególnych okre-
sów historycznych. I tak w latach 1926–1930, a zwłaszcza w latach 1927–1930, 
program regionalizmu administracyjnego przybrał kształt najbardziej pełny. Stał 
się oficjalnym programem rządowym, a jego celem była rozległa decentralizacja  
administracji rządowej na rzecz samorządu terytorialnego i organizacji społecz-
nych, tworzących ruch regionalistyczny. W latach 1930–1935, formalnie rzecz 
ujmując, regionalizm administracyjny był w dalszym ciągu obowiązujący, ale 
faktycznie coraz bardziej sprzeczny z polityką centralistyczną ekipy pułkowni-
kowskiej siłą rzeczy schodził na plan dalszy. Komitety regionalne działały nadal, 
lecz były coraz bardziej marginalizowane – poza województwem wołyńskim. 
Jednocześnie pojawiły się regionalne konferencje starościńskie, które dały począ-
tek powstawaniu subregionów administracyjnych w poszczególnych wojewódz-
twach. W latach 1935–1939 regionalizm administracyjny zanikł zupełnie, jednak-
że idea regionalistyczna – nie, gdyż z czasem ujawniła się w postaci regionalizmu 
gospodarczo-administracyjnego (technokratycznego). Jego podstawą była polity-
ka gospodarcza wicepremiera Eugeniusza Kwiatkowskiego, odwołująca się do 
interwencjonizmu państwowego, działań planowych i celowych, realizowanych 
w wybranych, często ad hoc tworzonych regionach kraju, na podstawie istnieją-
cych już okręgów administracyjnych (województw, powiatów, gmin).

AdMINISTRATIvE REgIONAlISM IN POlANd bETWEEN 1926 ANd 1939

In the period between 1926 and 1939 the notion of administrative regionalism in the autho-
rities’ politics of Rzeczpospolita Polska of that time was more of less present and, simultaneously, 
it took many forms and tendencies. Its appearance was considerably influenced by the conditions 
of the administrative politics of the ruling party, which were characteristic for specific historical 
periods. And so between 1926 and 1930, and specifically between 1927 and 1930, the programme 
for the administrative regionalism adopted a more thorough shape. It became an official programme 
of the government and its aim was a large decentralisation of the governmental administration to the 
benefit of the territorial authorities and social organisations, which created a regionalist movement. 
Formally speaking, the administrative regionalism was still in force between 1930 and 1935, but 
in reality, by becoming more contradictory with the centralising politics of the colonel’s group, it 
perforce receded into the background. The regional committees were still operating, but they were 

32 APL, UWL, WO, sygn. 272, s. 36–38; APKiel, UWKiel, DRP – WKB, sygn. 17 058, k. 1–2, 
26; sygn. 17 217, k. 4–5; W. Kozyra, Polityka administracyjna…, s. 582–584. 
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increasingly marginalised- apart from the voivodeship of Wołyń. At the same time, the regional 
starost’s conferences appeared which gave rise to creating administrative subregions in the particu-
lar voivodeships. Between 1935 and 1939 the administrative regionalism disappeared completely, 
but the notion of regionalism did not since it re-emerged with time in the shape of an economic 
and administrative regionalism (technocratic). The economic policy of the vice-president Eugeniusz 
Kwiatkowski was its foundation, invoking the national interventionism, planned and expedient ac-
tions, realised in the chosen and often created ad hoc regions of the country, powered by the already 
existing administrative districts (voivodeships, counties and boroughs).
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В історії добре відомо, що одним із ключових каталізаторів суспільно-
громадського життя міст, принаймні з часів античності, був спорт, представ-
лений найрізноманітнішими видами змагань та ігор. В ранньомодерний пе-
ріод спорт набуває масового характеру і поступово об’єднує в середовищі 
своїх учасників представників конкретного соціального стану суспільства. 
Натомість у ХІХ – на початку ХХ ст. спорт поступово стає доступним для 
усіх соціальних категорій і фактично включається до структури державних 
виховних програм, які через призму військової підготовки молоді або шля-
хом ї ї фізичного виховання визначили спортивні змагання обов’язковим 
фактором розвитку суспільства. 

Історія спорту Дрогобича на сьогодні вивчена вкрай фрагментарно. При 
цьому спеціальні дослідження стосуються лише окремих постатей та клубів. 
Натомість інституційне оформлення спортивного руху, види спорту, не го-
ворячи вже про спортивну еліту міста, її заслуги та досягнення, досі в ук-
раїнській історіографії мають невизначений характер. 

У 20-х - 30-х рр. ХХ ст. спорт Дрогобича розвивався у контексті 
«Триміста», тобто в об’єднаному культурному просторі Дрогобича, Борис-
лава і Трускавця. Ця тенденція була пов’язана як із системою організації 
спільних олімпіад у різних видах спорту, так і з вимогою міністерства здій-
снювати перші тури змагань на рівні повіту. Хоча конкретні спортивні това-
риства розвивалися відокремлено і мали, в основному, незалежне фінансу-
вання. Іншою об’єднуючою стороною дрогобицького спорту було те, що 
власник Трускавця і бургомістр Дрогобича Раймонд Ярош разом із нафто-
вими магнатами Борислава організовували спортивні змагання переважно 
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Дрогобичцького державного педагічного університету імені Івана Франка, 
науковий співробітник музею Дрогобиччина)

Епізоди із спортивної хроніки дрогобича 
20-х – 30-х рр. ХX ст.



140

спільними зусиллями, адже це відповідало їх політиці культурного розвитку  
трьох міст.

28 березня 1928 р. на шпалях газети «Głos Drohobycko-Borysławsko-
Samborski» Й. Вальдман опублікував статтю, присвячену значенню фізично-
го виховання1. На думку автора, після військового хаосу 1914‒1919 рр. у всій 
Європі посилилася тенденція масового фізичного виховання підростаючого 
покоління, що було одним із головних пріоритетів розвитку того чи іншо-
го суспільства2. При цьому Й. Вальдман наголосив, що серйозний вплив на 
розвиток і пожвавлення спорту в Польщі здійснив спортивний рух захід-
ноєвропейських держав. З іншого боку, зародження у Польщі різноманіт-
них спортивних товариств керувалося внутрішнім бажанням національних 
громад формувати «сильне, здорове і організоване» молоде покоління. Не-
випадково на рівні сейму було розроблено спеціальні державні програми та 
статути для підтримки та розвитку спортивних товариств. На думку Й. Валь-
дмана, програми фізичного виховання повинні були ґрунтуватися виключно 
на оздоровленні, а не на морально-політичному підході, як це було раніше. 
Зрештою політизація спортивного руху, аж ніяк не вписувалася у педаго-
гічні стандарти Зх. Європи міжвоєнної доби. Цікаво, що спорт, за словами 
автора, мав важливе значення для демократизації Польщі. Водночас спорт 
20-х рр. – початку 30-х рр. не повинен був містити расової різниці, а також 
спеціалізації за такими складовими, як віровизнання, соціальний статус чи 
приналежність до політичних партій. Саме на спільних оздоровчих інтере-
сах мала відбуватися еволюція спорту в Польщі, який не повинен був мати 
жодних границь і служити ідеї міжнаціонального єднання та побратимс-
тва. В цьому контексті прикладом мала слугувати Англія, добробут та про-
мислова першість якої в Європі «цілком залежала від сильно розвинутого  
спорту»3.

Окрім місцевих політиків розвиток спорту забезпечували навчальні 
заклади: державні та приватні гімназії і школи. В середині 20-х рр. ХХ ст. 
окремі спортивні товариства засновуються при промислових підприємс-
твах, фабриках та заводах. Таким чином у місті діяли різні вікові категорії 
спортсменів, що дозволяло презентувати місто навіть на рівні держави чи 
міжнародних змагань. Особливістю розвитку спортивного руху в Дрогобичі 
була їх національна складова: тобто кожна із національних громад намагала-
ся утримувати товариства із різноманітними спортивними спеціалізаціями. 
Змагання між національними спортивними клубами, до певної міри, пос-
лаблювали можливість конфронтацій між національними політичними со-

1 J. Waldman, Znaczenia wychowania fizycznego, „Głos Drohobycko-Boryslawsko-Sambor-
ski: bezpartyjny tygodnik informacyjny”, nr 12, Drohobycz 1928, 1–2 (далі – „Głos”).

2 Там само, 1.
3 Там само, 1–2.
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юзами, і таким чином, шляхом спорту вивільняли негативні емоції на полі 
контрольованого змагання. 

На початку 20-х рр. ХХ ст. в Дрогобичі починають формуватися спор-
тивні Товариства різних національних громад. Наприклад, одне із перших 
спортивних товариств заснувала польська національна громада під назвою 
«Polski klub sportowy»4. Засновниками «Klubu» були Ян Зих, Казимир Заєць, 
Мар’ян Розенберґ, Станіслав Бачинський, З. Тольвінський, Петро Ґіловський 
та ін. 31 березня 1922 р. Товариство уклало власний статут із 17 параграфів, 
які регулювали внутрішню організацію Товариства, а також його спортивні 
функції в культурному житті міста5.

У 1923 р. українська інтелігенція в числі професора Байрака, д-ра Ко-
цюби, інженера О. Татарського, д-ра В. Кобільника, М. Муровича, Ю. Сава-
рина, З. Щербана, о. С. Мацюрака зорганізувала один із перших в Дрогобичі 
спортивних клубів Туристично-Спортове Товариство «Підгір’я»6. Головою 
Товариства було обрано професора Байрака, який усіма силами намагався 
виховувати спортивний характер української молоді, яка була основною 
«клітиною народного організму»7. Щоправда, через брак коштів Товариство 
змушене було обмежитися лише розвитком футболу, та й то лише в часі літ-
нього сезону. Водночас певний поступ спостерігався у розвитку велосипед-
них видів спорту під проводом інженера О. Татарського8. 

Перша українська команда з футболу мала наступний склад: С. Та-
тарський, З. Щербан, П. Возняк, О. Веселий, Ю. Саварин, В. Робач, С. Маю-
рак, О. Татарський, Ю. Татарський, В. Коцюба, В. Кокільник та Р. Ґурґель. Не 
маючи власного поля, українська команда змушена була тренуватися на так 
званих «толоках». Одна з основних футбольних площадок була організована 
по вул. Раневицькій біля фабрики «Frymeta». Зауважимо, що популярність 
українських футболістів була настільки високою, що уряд часто підтримував 
окремих футболістів, а мешканці вул. Стрийської часто надавали їм житло. 
Найчастіше українська громада вступала у поєдинки з такими футбольни-
ми клубами Самбірсько-Дрогобицького підгір’я, як український «Ріпник» 
(Борислав), єврейський «Betar» (Дрогобич), польський «Kolaż» (Дрогобич), 
польський «Sokół» (Дрогобич», український «Skała» (Стрий), українсь-
кий «Беркут» (Перемишль), український «Дністер» (Самбір) та ін. У 1926 
р. склад команди серйозно оновився через вступ до товариства студентів, 

4 Державний архів Львівської області (далі – ДАЛО), Фонд 1, Опис 54,  Справа 438,  1.
5 Там само, 2-4зв.
6 С. Кобільник, Спорт в Дрогобичі, Дрогобиччина – земля Івана Франка, Т. 1, Ню Йорк-

Париж-Сидней-Торонто 1997, 560.
7 Там само.
8 Там само.
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з появою яких з’являється нове гасло українського спортивного Товариства:  
«у здоровому тілі – здоровий дух»9. 

Згодом Товариство очолює адвокат В. Скибітський, а після нього І. Шмі-
гельський. Серед нових членів відомими спортсменами стали Я. Кобрин, 
магістр Б. Геврик, Н. Кашуба, І. Кобільник, Г. Кобільник, С. Кобільник, ма-
гістр Я. Городиський, В. Вовк, В. Дашко, І. Паньків, Я. Борис, М. Воробець, 
Ю. Дуцько, Б. Гавдяк, Р. Сасик, В. Веселий, Кл. Кіцила, К. Кіцила, І. Сеней-
ко, В. Сенейко, М. Сенейко, М. Вергун, С. Німилович, Я. Коссак, Б. Бро-
варський, Г. Пасінович, М. Пасінович, М. Микитин, С. Дуцько, В. Мисишин, 
Р. Дорожівський, О. Кобільник, Н. Постойко, І. Яхно, З. Неділенко, С. Рома-
няк, Б. Мак, О. Борсук, М. Шевчук, І. Модрицький, І. Веселий, В. Смотриць-
кий, О. М’який, І. Мартинець та ін.10. 

На початку 30-х рр. ХХ ст. в Товаристві «Підгір’я» шляхом залучення 
членських внесків та добровільних пожертв меценатів з’являється мож-
ливість розвивати нові види спорту: 2 футбольні команди для різних ліг, во-
лейбол, баскетбол, теніс, пінґ-понґ, легкоатлетичні секції (стрибки, кидання 
диску)11. 

Однією із найсильніших секцій українського Товариства із шахів керу-
вав чемпіон Дрогобича пан Н. Кашуба, який щороку організовував змагання 
на рівні повіту. Серед дрогобицьких шахістів призові місця займали О. Ве-
селий, О. Кльось, І. Яхно, В. Кобільник, В. Коцюба та ін. У 1928 р. під час 
змагань у Львові Н. Кашуба вийшов у фінал із гравцем світового рівня Аль-
охіним12. 

Українське спортивне Товариство щороку організовувало у Дрогобичі 
«День українського спортовця», під час якого відбувалися змагання з най-
різноманітніших видів спорту. Щоправда, у 1932 р. футбольна команда 
«Підгір’я», під тиском державних програм, змушена була перейти у склад 
Польського спортивного союзу, проти чого опозиційно виступала сту-
дентська ланка українського Товариства. Попри появу конфлікту все ж ук-
раїнські футболісти отримали більш серйозне фінансування. На загальних 
зборах у Народному домі в кількості 250 осіб було визначено, що вступ до 
об’єднаного Польського союзу дозволить українським командам вийти на 
ширшу спортивну арену, а відтак здобувати перемоги у вищих лігах. Ново-
обрана управа на чолі із Н. Кашубою винайняла резиденцію із трьох кімнат 
в будинку по вул. Столярській, 513. Дана реорганізація серйозно вплинула 

  9 Там само.
10 Там само.
11 Там само.
12 Там само, 562.
13 Там само.
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на розвиток українського спорту, адже новосформована футбольна команда 
виборола місце чемпіона у І-й лізі. В цей час до числа команди «Підгір’я» 
входили: М. М’який, С. Кобільник, М. Дуцько, Клим Кіцила, Костянтин Кі-
цила, Б. Гавдяк, Р. Сасик, В. Мисишин, М. Воробець, Н. Постойко, Р. Дорож-
дівський та кілька в резерві14. Попри змагання із дрогобицькими командами, 
заслуговує уваги матч «Підгір’я» із відомою у Європі віденською командою 
«Hakoach»15.

У 1935 р. українське Товариство провело реформу внутрішньої органі-
зації, згідно якої Товариство отримало нову назву «Ватра». Серед нової ке-
руючої комісії з’явилися нові члени: д-р Ільницький, професор П’юрко, ін-
женер Соневицький, директор Новосельський, Р. Сасик, С. Сасик, магістр 
Б. Геврик. Також було затверджено новий статут Товариства та символіку 
із зображенням легенди про «царство Довбуша» на фоні карпатської ватри. 

У кінці 20-х – 30-х рр. одними із найвідоміших українських футболістів 
Дрогобича та усієї Другої Речі Посполитої були жителі Млинок Шкільнико-
вих брати Климент і Костянтин (1909 – †1941) Кіцили16. Добре відомо, що 
Костянтин навчився грати у футбол на стадіоні нафтової рафінерії «Galicja», 
керівництво якої серйозно підтримувало розвиток спорту в нафтовому ба-
сейні Дрогобиччини. Старший брат Климент спочатку грав у складі заводсь-
кої команди «Tyśmienica», а також міської «Підгір’я», виконуючи обов’язки 
воротаря17. Впродовж 1939 – 1941 рр. Клименнт навіть тренував команду 
«Нафтовик». 

Та найбільшої слави в середовищі українських, польських, єврейсь-
ких та закордонних ЗМІ здобув інженер Костянтин Кіцила, якого у зв’язку 
із спортивними досягненнями у футболі часто позиціонували справжнім 
«дрогобицьким джентльменом». В 30-х рр. ХХ ст. К. Кіцила грав за відомий 
футбольний клуб «Spartak», згодом «Україна» (Львів), «San» (Перемишль), 
«Ватра» (Дрогобич), які брали участь переважно у чемпіонатах Польщі ви-
щої ліги. В літературі відомо, що К. Кіцила часто виконував обов’язки ка-
пітана команд. Галицька преса завжди із захопленням коментувала успіхи 
Костянтина: «Богатирем дня був Кіцила, який забив чотири голи» (газета 
«Спортивний експрес», 1927 р.) або «У перший план вибився Кіцила, який 
є цілковитим спеціалістом у грі головою» (газета «Новий час», 1934 р.)18. 
У 1935 р. під час коментування одного із матчів за участю нашого земляка 
газета «Спортивна телеграма» повідомила, що «У захисті першу скрипку 

14 Там само, 562–563.
15 Там само 363.
16 Р. Пастух, Лицар українського футболу Костянтин Кіцила, Дрогобиччина – земля 

Івана Франка, Т. 4, Дрогобич 1997, 341–345.
17 Там само, 342.
18 Там само, 343.
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зіграв Кіцила. Цей гравець відтепер є у відмінній формі, а його гра голо-
вою і співпраця з нападниками робить його найкращим середнім захисником 
окружної ліги». Кар’єрний ріст українського футболіста покращився після 
того, як він закінчив спортивні курси у Львові та Варшаві, після яких він от-
римав право професійно тренувати футбольні команди. Щоправда, українсь-
ку команду Дрогобича «Ватра» К. Кіцила довгий час тренував безкоштовно, 
проте разом із меценатом Романом Сасиком все ж таки зумів вивести у чем-
піони окружної ліги19. 

Паралельно із футболом Костянтин Кіцила долучився до розвитку ін-
ших видів спорту. Так, у липні 1938 р. разом із Р. Сасиком йому вдалося 
організувати одну із наймасовіших велогонок, яка прямувала по маршруту 
Львів-Стрий-Дрогобич-Самбір-Рудки-Львів. Про ці змагання свого часу ре-
дактори газети «Діло» присвятили окрему рубрику20.  

У 1937 р. перемишльський часопис «Zmah» повідомив громадськість 
краю, що відомий футболіст та спортсмен Костянтин Кіцила очолив теоре-
тичний вишкіл на зимових тренуваннях Підкарпатської Півокруги в Дро-
гобичі. 1 березня 1937 р. Костянтин Кіцила організував зимові тренування 
футболістів дрогобицьких команд УСК «Ватра»21.

Цікаво, що наймолодший брат Тарас Кіцила теж був відомим чемпіоном 
у галузі важкої атлетики (штанга і силові вправи)22. Однак, у 1941 р., в часі 
перших сталінських репресій в Дрогобичі, практично уся родина Кіцилів 
була знищена, або ж вивезена до Сибіру у 1941 р.23 

Потужний розвиток спортивних товариств в Галичині став прикладом 
для появи в Дрогобичі нових молодіжних спортивних організацій українців: 
«Січ», «Луг», «Сокіл» та ін.24. 

30 жовтня 1928 р. власне спортивне товариство скаутів почав організову-
вати «Koło Przyjaciół Harcerstwa Polskiego», який тоді очолював д-р Тадеуш 
Барановський25. Дозвіл на заснування був стверджений дрогобицьким старо-
стою Порембальським та воєводським урядом у Львові. 5 січня 1929 р. Това-
риство отримало назву «Stowarzyszenia Harcerstwa Polskiego Koło przyjaciół, 
do rąk Pana Dra Tadeusza Baranowskiego w Drohobyczu»26. 12 липня 1937 р. 

19 Там само, 344.
20 Там само.
21 Там само, 345.
22 Там само, 342.
23 За деякими свідченнями очевидців тіло Костянтина було викинуто на старому 

єврейському цвинтарі, і разом із іншими братами досі не ідентифіковане.
24 С. Кобільник, Спорт в Дрогобичі, Дрогобиччина – земля Івана Франка, Т. 1, Ню Йорк-

Париж-Сидней-Торонто 1997, 364.
25 ДАЛО, Ф. 1, Оп. 54, Спр. 429, 2.
26 Там само, 3.
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Товариство отримало серйозне лобі в магістраті міста, адже під час виборів 
керівництва презесом Товариства було обрано Тадеуша Каньовського27.

25 березня 1931 р. з дозволу заступника дрогобицького старости пана 
Кіселевського28 у Дрогобичі було відкрито філію варшавського робітничо-
го Товариства з фізичного виховання «Gwiazda-Sztern». Відтак дрогобиць-
ка філія отримала назву Товариство фізичного виховання «Gwiazda-Sztern». 
Довідку про реєстрацію Товариства було вручено одному із організаторів 
пану Юзефу Оберлендеру. Паралельно товариство отримало з Варшави дру-
кований статут, який обумовлював внутрішню організацію, цілі та обов’язки 
членів Товариства. Зрештою основна мета полягала у всебічній підтримці 
розвитку спортивного руху в середовищі єврейських робітників Дрогоби-
ча. На підставі довідки староства від 18 квітня 1931 р. вдалося з’ясувати, 
що внутрішня управа товариства складалася із голови – Марґулеса Ушера, 
заступника голови – Германа Шпіндлера та секретаря – Давида Ґласберґа. 
Скарбничим Товариства було обрано пана Вольфа, а завгоспом пана З. Ібер-
мана. Цікаво, що Товариство мало політичний характер, позаяк розвивалося 
під впливом політичних ідей єврейської соціал-демократичної робітничої 
партії «Poalej-Cion», яка вважалася однією із поміркованих сил соціаліс-
тичного спрямування в Польщі. На засіданні «Gwiazda-Sztern» 23 березня 
1934 р. було затверджено новий керівний склад: голова – Бернард Гіммель, 
Еліаш Кагане, Йонаж Ґотліб, Лерн Брукс, Самуель Розенберґ, Герман Зорн, 
а також додаткові члени – Йозеф Нентанер, Ляйксер Шнецк та Майлех 
Берґер29.

4 травня 1935 р. в Дрогобичі в середовищі полісменів було засновано 
поліційний спортивний клуб Дрогобицького повіту, який мав за мету не тіль-
ки організовувати заняття спортом в середовищі поліції, але й в середовищі 
молоді, залучаючи її до найрізноманітніших курсів30. Додатковим завданням 
було утримання бібліотеки та популяризація спорту в межах повіту.  Заснов-
никами Товариства були Владислав Шацілло, Фелікс Кручинський, Фелікс 
Стабкевич, Владислав Краус, Петро Салюк та Стефан Лотавський. 11 лис-
топада 1938 р. Товариство розробило власний статут із 65 параграфів, який 
подало на затвердження до дрогобицького староства. В цей же час презесом 
було обрано Владислава Колацінського, а секретарем пана Тадеуша Крауса. 
Станом на 18 листопада 1938 р. товариство налічувало 168 членів31.

На початку жовтня 1927 р. в Бориславі відбулися одні із перших змагань 
з тенісу у фінальному поєдинку з інженером паном Кохановським з рахун-

27  Там само, 7зв.
28  Там само,  Оп. 53, Спр. 550, 3.
29 Там само, 1–7.
30 Там само, Оп. 54, Спр. 416, 1.
31 Там само, 4–11.
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ком 6:4, 11:9 та 7:5 переміг молодий гравець з Трускавця Мар’ян Кнопф32. 
Враховуючи невелику кількість тенісних кортів в «Тримісті», дрогобицька 
державна гімназія ім. короля Владислава Ягайла своїм коштом збудувала 
професійний корт33.

На початку листопада 1927 р. в залі гімнастичного Товариства «Сокіл» 
відбулася посвята у члени дівочої ланки нових учасниць34. Організацію інав-
гурації безпосередньо проводили керівник товариства пан І. Ляхович та його 
заступник відомий спортсмен Зеновій Хруш35.

Серйозною подією в історії дрогобицького спорту було будівництво 
стадіону, на якому можна було б проводити змагання з найрізноманітніших 
видів спорту. Так, впродовж 22-23 жовтня 1927 р. в Познані відбувся один із 
найважливіших з’їздів представників різних міст Польщі, під час якого було 
прийнято резолюцію стосовно розвитку фізичного виховання молоді і спор-
тивного руху в принципі36. Кожне із міст повинно було підготувати і пред-
ставити для Державного уряду з питань фізичного виховання і військової 
підготовки власний план розвитку спорту, який би включав будівництво но-
вих стадіонів, ігрових площадок, дитячих садків, басейнів для водних видів 
спорту, стрільбищ, а також спортзалів. Кожне місто зобов’язувалося закла-
дати в межах власного бюджету необхідні кошти для реалізації спортивних 
програм. Передбачалося також виділення частини коштів з бюджету мініс-
терства. Вочевидь, починаючи саме від 1927 р., розвиток спорту в Дрогобичі 
набуває визначеного характеру і стає частиною внутрішньої політики. 

В середині квітня 1928 р. магістрат Дрогобича отримав позику у розмірі 
190 000 $, яку передбачалося використати не тільки для програми нового во-
догону, електрифікації та будівництва міської ратуші, але й для завершення 
будівництва спортивного стадіону. Варто зазначити, що це фактично була 
третя позика, позаяк попередні мали розмір 470 000 та 400 000 злотих, які 
в цілому були розраховані на 10 років37.

3 травня 1928 р. дрогобицькі спортивні Товариства організували в Дро-
гобичі урочисте святкування травневих свят, під час якого відбулися чис-
ленні спортивні змагання. Насамперед було організовано забіг на 3 000 м 
вулицями міста, старт якого знаходився біля ратуші38. Серед учасників свят-
кового забігу зібралося чимало прихильників спорту, серед них відомі пос-
таті міста: пан староста Порембальський, маршалек Р. Ярош, бургомістр та 

32 Zwycięstwa ucz. Gimn. Drohobyckiego na turniejach tenisowych, „Głos” 1927, 42, 2.
33 Там само.
34 Popis gimnastyczny, „Głos” 1927, 47, 4.
35 Там само.
36 O boisko sportowe, „Głos” 1928, 13, 6.
37 Wywiad z burmistrzem inż. Reuttem, „Głos” 1928, 14, 3.
38 Sport, „Głos” 1928, 17,  7–8.
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інженер Ройт, віцебургомістр д-р Танненбаум, капітан Кучек, капітан Бем, 
інструкційний офіцер та член Союзу спортивних журналістів пан Вальдман. 
У ролі судді та стартера виступав сержант пан Словік. Одним із перших 
до фінішу прибіг член новоствореного спортивного клубу при Товаристві 
робітничого університету «T.U.R.» пан Ґолух39. 

Згодом відбувся військовий марш стрілецької дружини Дрогобича, після 
чого Р. Ярош вручив учасникам нагороди. Проте одним із кульмінаційних 
спортивних заходів  святкувань в Дрогобичі був футбольний матч, який від-
бувся на міському стадіоні, який знаходився під Гіркою (по вул. Трускавець-
кій) між футбольними клубами «Pogoń-I» (Стрий) та «Sokół-І» (Дрогобич). 
Цікаво, що попередньо стрийський клуб у групі «А» переміг у Львові фут-
больну команду «Lechię» з рахунком 2:140. В дрогобицькому поєдинку з боку 
стрийської команди фаховою грою відзначилися «ветерани» футболісти Фи-
лип Геніґ і пан Паращак. Добре грали захисники Менес і Мушиньський. По-
рушення гри на полі здійснили футболісти Іванців та Ольшевський. Проте, 
незважаючи на серйозну оборону дрогобицького «Sokoła», суддя Вальдманн 
визнав перемогу стрийської команди з рахунком 4:241.

На початку травня 1928 р. дрогобицьке Товариство робітничого універ-
ситету утворило власний спортивний клуб «T.U.R.», який організовував ін-
формаційні та популяризаторські лекції присвячені грі у футбол, легкій атле-
тиці, гімнастиці і велосипедному спорту42. Громадськість міста з великим за-
доволенням вітала нове спортивне товариство, яке, за словами журналістів, 
так чи інакше «спричиниться до піднесення нашого спортивного руху»43.

В четвер 17 травня 1928 р. в Дрогобичі відбувся футбольний матч між 
єврейським спортивним клубом молодих сіоністів «Betar» та польським 
«Sokół»44. На матч прийшло близько 300 вболівальників, а суддею було об-
рано пана Далецького із Перемишля. Вже на другій хвилині матчу гол у сіт-
ку «бетарців» забив один із найсильніших нападників Дрогобича футболіст 
Хрущ. В цілому команда «Соколу» була більш концентрована у своїх діях, 
хоча в кількох моментах «betarcy» також показали серйозні навики в кон-
тратаках. Скажімо неабиякий результат показала майстерність єврейських 
футболістів пана Оскара та воротаря. Щоправда, переваги «Sokoła» були 
очевидними і матч завершився його цілковитою перемогою з рахунком 10:4. 
Коментуючи матч, журналісти зазначили, що проблема клубу «Betar» поля-
гала у консервативній політиці керівників, які намагалися залишити у складі 
команди старших віком гравців, тоді, як інші клуби постійно оновлювали 

39 Там само, 7–8.
40 Там само, 8.
41Там само.
42  Nowy Robotniczy Klub Sportowy, „Głos” 1928, 17, 10.
43 Там само.
44 Kronika sportowa, „Głos” 1928, 19, 4.
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персонал. Зрештою це й було основною причиною перебування команди 
в межах категорії «Б»45. 

Серйозного розмаху в Дрогобичі набуло свято «Фізичного виховання 
і військової підготовки», яке впродовж 2–3 червня 1928 р. спільно органі-
зували повітовий комітет «W.F. i P.W.» Дрогобича та міський комітет «W.F. 
i P.W.» Борислава46. Окрім змагань присвячених стрільбі, стройовій підго-
товці та першій невідкладній допомозі, окремий блок заходів мав виключно 
спортивний характер. Так, 2 червня о 6 00 год. ранку вулицями Дрогобича 
було організовано загальну побудку мешканців у супроводі оркестру. О 9 00 
год. відбулася урочиста зустріч учасників акції на костельному гостинцю, 
після чого було відслужено спільну літургію. Після спільних концертів та 
обіду, о 14 00 год. на стадіоні «над Тисменицею» по вул. Трускавецькій роз-
почалося масштабне легкоатлетичне змагання з наступною програмою: біг 
у 100 м, жіночий біг у 60 м, забіг у 3 км, стрибки в довжину, жіночий во-
лейбол, баскетбол, кидання кулі, диску, списа та гранати, а також показова 
лекція-презентація з гімнастики47.

28 червня 1928 р. на центральному стадіоні Дрогобича відбувся черго-
вий футбольний матч групи «Б» між дрогобицьким клубом «Betar» та сам-
бірською командою «Korona»48. Суддею матчу було призначено пана Піл-
лерсдорфа з Перемишля. В першій половині тайму серйозну майстерність 
вкотре показав нападаючий «Betaru» футболіст Зонненталь, який забив пер-
шого гола. Дуже рухливі моменти презентував дрогобицький футболіст Ес-
кштайн. Щоправда в другому таймі на 12-й хвилині перевага перейшла на 
користь «коронівців», які зрівнявши рахунок 1:1 все ж перемогли «betarców» 
згідно балів. Певні докори журналісти висловили в бік лівого захисника Ґот-
тесманна, який допустився грубих помилок в другому таймі. В цілому оби-
дві команди позиціонувалися в середовищі громадськості, як слабо підго-
товленими, адже самбірчани лише переважали у фізичній підготовці, а дро-
гобичани у тактиці. Проте останні також показали серйозну оборону, яка 
неодноразово рятувала ворота49.

У вересні 1928 р. спортивні Товариства Дрогобича, за серйозної підтрим-
ки магістрату і єврейського кагалу, організували потужний турнір із тенісу 
серед чоловіків та жінок повіту50. Гра мала кілька груп: одиночні, парами 
та мішані (чоловіки і жінки в одній команді). Головним суддею було обрано 
інженера пана Кохановського. 13 вересня відбувся фінал турніру, до якого 
в одиночних поєдинках серед чоловіків пройшли пани Кнопф, д-р Гайсманн, 

45 Там само.
46 Święto wychowania fizycznego i przysposob. wojsk, „Głos” 1928, 20, 2.
47 Там само.
48 Kronika sportowa, „Głos” 1928, 24, 4.
49 Там само.
50 Turniej tennisowy, „Głos” 1928, 35, 6.
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Таблиця 1. Турнірна таблиця змагань із тенісу в Дрогобичі (вересень 1928 р.)

Група Спортсмени Відбірковий 
тур

¼
фіналу

½
фіналу фінал

чоловіки

Блаут-Ясь 6:1, 6:4
Щтойєрман-Ляхович 6:1, 6:1
Гальперн-Беллер 6:0, 6:0
д-р Гаусманн-Ґарфункель 6:1, 6:1
Мушиньський-Гульєс 8:9, 9:11, 6:2
Кьоніґ-Ґрудзіньський 6:4, 6:4
Матушевський-Фрюлінґ 8:6, 6:3
Кнопф-Преслер 6:1, 6:1
Хжащевський-Стернбах 6:4, 6:4
Блаут-Штойєрман 6:0, 6:0
д-р Гаусман-Гальперн 6:4, 6:0
Кьоніґ-Мушиньський 6:3, 6:1
Кнопф-Хжащевський 6:3, 7:5
д-р Гаусманн-Бляут 6:2, 6:2
Кнопф-Кьоніґ 6:3, 6:3

Кнопф-д-р. Гаусманн 6:2, 1:6, 
6:3, 6:1

чоловіки/
гра у парі

д-р Гаусманн, Мату 
шевський-інж. Нуссбаум, 
Штернбах

6:1, 6:0

Гуллес, Гальперн-Ясь, 
Ляхович 6:2, 7:5

Кнопф, Фрюлінґ-
Пресслер, Ґарфункай 6:4, 6:0

Жданович, Мушиньський-
Штойєрман, Кьоніґ 6:0, 6:0

д-р. Гаусманн, 
Матушевський-Бляут, 
Хжащевський

6:4, 6:2

Кнопф, Фрюлінґ-
Жданович, Мушинський 6:0, 6:1

д-р. Гаусман, 
Матушевський-Кнопф, 
Фрюлінґ

8:6, 6:0, 
6:4
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Матушевський і Фрюлінґ, в якому остаточну перемогу вже четвертий раз 
поспіль здобув пан Кнопф. Водночас у жіночій грі з тенісу перемогу здобула 
пані Гуллесувна. Загалом турнірна таблиця із тенісу у вересні 1928 р. була 
досить розлогою, адже учасників виявилося чимало, а боротьба за призові 
місця мала доволі завзятий характер (див. табл. № 1)51.

У неділю, 8 жовтня 1928 р. в контексті святкування дня молоді потуж-
ні спортивні святкування в межах «Триміста» зорганізувало Товариство 
Робітничого Університету, яке, будучи виразником діяльності Товариства 
Народного Університету, мало долучитися і до урочистого прийому посла 
пана Діаманда52. Проте, через хворобу посол таки не приїхав у Дрогобич 
на відкриття святкування. Під час урочистої академії в будинку «Sokół» 
привітальне слово виголосив пан Марковський, який акцентував увагу на 
фізичному вихованні молоді в регіоні і державі зокрема. Під час відкриття 
було виголошено два основних завдання для «T.U.R»: 1. Систематичне ви-
голошення лекцій, відчитів та організація просвітницьких курсів, а також 
відкриття молодіжних театрів; 2. Утворення спортивного клубу. З цього при-
воду виступила пані Н. Цибінська, яка акцентувала увагу на значенні спорту 
в житті новоствореного Товариства. Відчувалося, що спортивний рух дро-
гобичан був тісно пов'язаний із релігійною свідомістю, а саме вихованням 
фізично здорового християнина, що вирізняло характер руху в повіті серед 
інших повітів у принципі. Невипадково на урочистостях пан П. Колидзуб-
ський виголосив вірш на духовно-релігійну тематику «Так ми Пане Христе 
Боже допоможи»53.

Важливе місце у спортивному русі Дрогобича відгравали зимові види 
спорту, в яких громадськість міста брала особливо активну участь. Добре 

51 Там само.
52 Święto „Tura”, „Głos” 1928, 38, 5.
53 Там само.

жінки/
одиночна 

група

Гулеувна-Мйорова/ 
Лассотова 6:0, 6:1

Штербаховна-Восталікова 6:0, 6:0
Гуллесувна-Штернбахувна 6:1, 6:2

Чоловіки і 
жінки/

мішана група

Мйорова, д-р. Гаусман-
Штербаховна, Гальперн 6:4, 6:4

Гуллесувна, 
Гуллес-осталікова, 
Мушиньський

6:1, 7:5

Мйорова, Лассотова-д-р. 
Гаусманн, Гуллессувна 5:4, 6:4
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відомо, що на центральному ставку Дрогобича (виконувало протипожежну 
функцію і парк для відпочину; сьогодні парк культури та відпочинку) про-
водилися зимові види змагань. До організації зимових спортивних ігор та 
змагань долучалися спортивні товариства усіх національних громад міста.  
Наприклад, в середині січня 1929 р. гімназійна філія єврейського спортив-
ного Товариства «Betar» організувало секцію з хокею (канадійського типу). 
Кожного понеділка, середи та п’ятниці на дрогобицькому катку відбувалися 
короткі та довготривалі тренінги54. О 18 00 та 19 00 год. вечора у ці ж дні 
спортсмени Товариства також давали усім бажаючим безкоштовні уроки 
їзди на лижах. Натомість користування абонементським катанням коштува-
ло від 5 до 10 злотих55. 

Показовим є той факт, що певна консервативність у діяльності була ха-
рактерна для єврейського спортивного Товариства «Betar», довголітнім чле-
ном якого був відмий дрогобицький спортсмен та громадський діяч Якоб 
Беґляйтер56. Спершу Я. Беґляйтер обіймав керівну посаду у відділі управлін-
ня Товариством, згодом став головним інструктором гімнастичних та легко-
атлетичних курсів. У Дрогобичі усім було добре відомо про його «жертов-
ну» роботу із молоддю» в справі фізичного виховання. Щоправда 29 травня 
1929 р. Якоб Беґляйтер був усунений з посади керівника Товариства, позаяк 
його призначили на нову роботу в Скавину (Західна Малопольща). Врахо-
вуючи його заслуги перед громадою і Товариством, йому було організовано 
урочисте прощання, під час якого з подякою за заслуги перед містом висту-
пали відомі спортсмени та єврейська молодь57.

Навіть після внутрішньої реорганізації проводу Товариство «Betar» 
серйозно розвинуло свою діяльність. Так, 1 червня 1929 р. біля цегельні 
Суссмана «betarcy» відкрили новий тенісний корт, який на той час відпові-
дав найновішим вимогам і був забезпечений найсучаснішим обладнанням. 
Дрогобицькі журналісти назвали цей корт найдосконалішим досягненням 
«білого спорту»58. Записи на замовлення про оренду нового корту здійсню-
валися щоденно. 

Одночасно на спортивному полі «koszar» гравці команди «Betar» розпо-
чали в Дрогобичі безкоштовну легкоатлетичну секцію для хлопців та дівчат. 
Зокрема було організовано інструктаж та пробні ігри із волейболу, баскетбо-
лу, кидання кулі та диску, а також різні види бігу. Для налагодження роботи 
із спортсменами та бажаючими було відкрито інформаційний пункт записів, 

54 Żyd. Tow. Gim. Sport. „Betar“, „Głos” 1929, 3.
55 Там само.
56 Z życia sportowego, „Głos” 1929, 16, 3.
57 Там само.
58 Там само.
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яким керували пан Якуб Танне, а також референт легкоатлетичної секції пан 
Бернард Веттер59.

Важливе місце у розвитку дрогобицького спорту звичайно відігравало 
забезпечення спортивним спорядженням та одягом. Скажімо, починаючи 
з червня 1929 р. в Дрогобичі почала діяти приватна фірма Р. Нойвельта (Не-
увельта) «Składnica pierwszej krajowej fabryki R. Neuwelta», яке серед пошит-
тя капелюхів та святкового одягу виготовляла дрогобицьким спортсменам 
спортивні головні убори60.

Інколи спортивні змагання в Дрогобичі відбувалися в контексті про-
грами військової підготовки молоді, яка часто передбачала участь команд 
із інших повітів61. Наприклад, 16 червня 1929 р. з 14 00 до 19 00 год. дня 
на центральному стадіоні Дрогобича відбулися масштабні військово-спор-
тивні змагання між різноманітними навчальними закладами, спортивними 
товариствами та організаціями, які приурочувалися п’ятиріччю свята «вій-
ськової підготовки». Серед них активну участь в змаганнях взяли  дрого-
бицькі навчальні заклади: державна гімназія ім. короля Владислава Ягайла, 
технічна школа, торгівельна школа, а також бориславська гімназія, підбузьке 
стрілецьке товариство, стрілецькі товариства Дрогобича та Борислава. Ос-
новними видами спорту під час змагань було визначено волейбол та бас-
кетбол. В жіночій групі з баскетболу взяли участь команди дрогобицької 
«Дружини розвідників», жіночих гімназій Дрогобича та Борислава, а також 
гімназійного Товариства «Сокіл». В жіночій групі з волейболу, окрім вище 
згаданих, в змаганнях взяли участь команди сколівського стрілецького това-
риства, бориславська професійна школа та ін. В контексті святкувань також 
відбулися змагання з бігу у 100 та 800 м, кидання гранат, стрибків в довжи-
ну, боротьба на дрезині та ін. Журналісти відзначали, що за своєю масш-
табністю спортивні змагання 1929 р. не мали меж, адже серед присутніх та 
учасників зібралося близько 90 % дрогобицької молоді, як шкільної, так і 
позашкільної62. 

Більшість призових місць у змаганнях отримала дрогобицька дружина 
розвідників, дрогобицька державна гімназія. Щоправда у змаганнях з волей-
болу перемогу отримала команда бориславської професійної школи63. 

У військово-спортивних змаганнях найбільше балів отримала борис-
лавська гімназія, виконавши 3 201 пункт, далі йшли команди дрогобицької 
державної гімназії – 2 152 та стрільці з Волянки (Борислав) – 1 746. В зма-
ганнях з бігу на 60 м І-е місце отримала Елеонора Морожовна («Sokół», Дро-

59 Там само.
60 Najnowsze modele kapeluszy... Składnica pierwszej krajowej fabryki R. Neuwelta, „Głos” 

1929, 15, 8.
61 Święto przysposobienia wojskowego, „Głos” 1929, 18, 4.
62 Там само.
63 Там само.
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гобич), а ІІ-е – пані Корпанова (професійна школа в Бориславі). У змаганнях 
з кидання диску І-е місце виборов Станіслав Нємаш з Борислава, а ІІ-е Зенон 
Хрущ від дрогобицького «Sokołu»64.

16 червня 1929 р. о 19 30 год. вечора церемонію вручення нагород та 
грамот організатори надали шефу штабу «D.O.K.X» полковнику Квятеку65. 

В середині червня 1929 р. єврейське спортивне товариство «Бетар» ор-
ганізувало власні завершальні змагання з тенісу на своєму новому корті66. 
В неділю 14 серпня 1929 р. о 10 00 год. в новому будинку «Betaru» по вул. 
Беднарській, 1 відбулося інформаційне зібрання з наступними питаннями 
порядку денного: 1) Видання нового числа звіту Товариства, яке мало міс-
тити інформацію про діяльність впродовж 10 березня ‒ 30 липня 1929 р.; 2) 
Про кошти та витрати Товариства67.

Власні освітні та просвітницькі заходи організовувало і Товариство 
«TUR». Наприклад, у неділю, 8 червня 1929 р. о об 11 00 год. в залі Товарис-
тва відбулася конференція присвячена освіті та фізичному вихованню, в якій 
взяли участь представники філій Дрогобича, Борислава, Рихтич, Східниці, 
Стрия, Самбора і Сколе68. Одне із найважливіших питань було присвячене 
плануванню програми заходів в наступному. Керівником конференційного 
засідання був керівник підокругу «PWK» д-р Карньол, а обов’язки секретаря 
виконував член бориславської філії пан Бобенко. Під час конференції також 
було заслухано кілька звітів про діяльність філій, які виголосили пан Шва-
лович (Дрогобич), пан Муха (Борислав), пан Гандлер (Стрий), пан Беновсь-
кий (Сколе), пан Йонєвський і пан Гірчиця (Східниця), а також пан магістр 
Городина (Самбір). Кожна із філій презентувала особливості своєї внутріш-
ньої організації та різновиди діяльності. Однією із найбільш розвинутих, як 
виявилося, була дрогобицька філія, члени якої серед іншого постійно брали 
участь в лавничих курсах суду праці, а також зуміли організувати власну біб-
ліотеку. Також варто зазначити, що за своїм характером усі філії Товариства 
«TUR» мали соціалістичне спрямування, про що свідчить існування серйоз-
них пропагандистських шкіл. Зрештою про важливість поширення соціаліс-
тичних ідей серед членів неодноразово наголошував у своїй доповіді пан 
Корньол. З цією метою було прийнято одноголосне рішення про відкрит-
тя у вересні 1929 р. при Товаристві центральної школи з навчання «науки 
соціалізму»69. 

64 Там само.
65 Там само.
66 Z ruchu sportowego, Kronika, „Głos” 1929, 18, 5.
67 Там само.
68 Konferencja oświatowa TURa, Kronika, „Głos” 1929, 18, 5.
69 Там само.
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Під час конференції референт дрогобицької філії «турівців» пан Берн-
фельд доповів про історію спорту в середовищі робітників в цілому, і зок-
рема про значення спортивного руху для робітників Дрогобицького повіту. 
На думку референта, спорт повинен спрямовуватись виключно на фізичне 
виховання, при цьому основними видами спорту мали бути волейбол, бас-
кетбол, веслярство, легкоатлетичні змагання, їзда на лижах та ін. Згодом кон-
ференція прийняла рішення про програму оподаткування членів Товариства 
в межах Дрогобицької півокруги, згідно якої основні члени щомісяця мали 
сплачувати 50 грошей, а додаткові по 20 грошей70.

Важливе значення для розвитку спорту на теренах «Триміста» у між-
воєнний період відігравала спортивна база, яка знаходилася на Пом’ярках, 
яка знаходилася, фактично, у вільному доступі для усіх спортивних това-
риств. Зрештою політика Раймонда Яроша якраз і популяризувала цей літ-
ній оздоровчо-спортивний табір серед молоді різних національних громад. 
Наприклад, на початку січня 1930 р. Комітет опіки над єврейською молоддю 
сердечно подякував уряднику Трускавця за виділення приміщення і піклу-
вання для літнього табору на Пом’ярках71. 

16 січня 1930 р. за сприяння дрогобицьких військових та уряду магістра-
ту в Дрогобичі між спортивними товариствами відбулися змагання з лижних 
видів спорту72. В спареній групі І-е місце вибороли Белка Гельдувна і Бено 
Ґартенберґ. Особливу симпатію в громадськості під час забігу заслужила 
пара Цесії Ґартенберґ і Тадзя Закжевського. Змагання завершилися хокей-
ним матчем між командою дрогобицького «Sokół» та «Betar», в якому з ра-
хунком 4:0 перемогли «соколята». Основними бомбардирами матчу були пан 
Хрущ, який забив 2 шайби, а також пан Логінський та пан Філер, які влучили 
по одній шайбі73.

Інколи спортивні змагання мали виключно пропагандистський харак-
тер. Наприклад, 6 ‒ 8 червня 1930 р. єврейське спортивне Товариство «Betar» 
організувало на власному корті спортивні змагання з тенісу, в якому осо-
бисто взяли участь представники від спортивної управи Львова74. З одно-
го боку, турнір став механізмом для політичного піару нафтової магнатерії 
краю, а з іншого, став ключовим заходом для пропагування тенісу станом 
на 1930 р. Серед учасників в турнірі взяли участь команди зі Львова, Стрия 
і інших польських міст. Дорогоцінні нагороди для переможців фундували 
різноманітні нафтові фірми, приватні підприємці та урядові інституції: дро-
гобицький магістрат, єврейська ґміна, нафтові рафінерії «Galicja», «Nafta», 

70 Там само, 6.
71 Komitet Opieki ..., „Głos” 1930, 18, 6.
72 Sport, „Głos” 1930, 5, 6.
73 Там само.
74 Propagandowy Turniej Tenisowy w Drohobyczu, „Głos” 1930, 13, 6.
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а також Товариство «Betar». Практично усі організаційні моменти турніру 
взяв на себе нафтовий магнат пан Ґартенберґ, з ініціативи якого фактично 
й була організована спортивна секція з тенісу на теренах Дрогобиччини75. 

Під час змагань, враховуючи численні порушення правил, серйозної 
критики зазнала гра пана Погорилеса. Натомість добру техніку показали 
гравці пани Альтшуллер та Лантер, а також відомий у «Галицькій каліфор-
нії» чемпіон з тенісу пан Кнопф, який, як завжди, грав дуже «врівноважено 
і стильно». Добрі результати також показали гравці Лоєвенгар і Стоцький, 
щоправда, на думку спортивних оглядачів, їм ще бракувало відповідної май-
стерності. В жіночій групі особливий інтерес викликала гра пані Туркової. 
У фінальній  частині турніру особливо цікавими було змагання між панами 
Лантером та Альтшуелером, яке тривало близько 2 год., а також між паном 
Погорилесом та Кнопфом (див. табл. № 2)76.

На початку листопада 1930 р. в Дрогобичі розпочалася підготовка до 
нового сезону спортивних ігор, у зв’язку із чим у місті вперше було відкри-
то магазин з продажу, оренди та виготовлення лиж77.  Наприклад, в мага-
зині Обровича, який тимчасово резидував у ратуші, можна було придбати не 
тільки лижі, але й додаткове обладнання, спеціальну навчальну літературу 
та одяг. Станом на 1930 р. в цьому магазині можна було придбати дитячі 
лижі за ціною 16 злотих78. Зрештою інформація про ці послуги постійно пуб-
лікувалася на сторінках дрогобицької газети «Głos Drohobycko-Borysławsko-
Samborski-Stryjski»79. 

Паралельно, при відділі Дрогобицько-Бориславського Товариства 
«Tatrzańskiego» було зорганізовано секцію з лижного спорту, завдання якої 
полягало в спільній організації змагань та проведенні навчальних курсів80. 
Так, для дорослих осіб та молоді безпосередній нагляд та керівництво кур-
сами здійснював маршалек Р. Ярош, який зобов’язав викладачів організову-
вати практичні заняття безпосередньо на схилах Трускавецьких відпочинко-
вих баз. Основні інструкції щодо участі в змаганнях чи запису на навчання 
надавалися також в дрогобицькій фірмі Обровича та бориславському мага-
зині «Marylia»81.

Показовим є той факт, що в історії «Триміста» міжвоєнної доби на фоні 
спорту чимало дрогобицьких політиків прагнули втілювати програму полі-
тичного піару. Скажімо, у 1931 р. дрогобицький староста фактично в часі 

75 Там само.
76 Там само.
77 Utworzenie nowej placówki sportowej, „Głos” 1930, 30, 5.
78 Narty i przybory do sportu zimowego..., „Głos” 1930, 30, 7.
79 Там само.
80 Utworzenie nowej placówki sportowej, „Głos” 1930, 30, 5.
81 Там само.
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нових виборів фундував відкриття потужного спортивного стадіону в Борис-
лаві, якого до цього моменту не було82. Подібні фундації серйозно підвищу-
вали популярність політиків в регіоні.

У березні 1933 р. в керівництві управою з розвитку спорту в Дрогобиць-
кій окрузі відбулися кадрові зміни83. Попереднього коменданта дрогобиць-
кого повіту пана Адама Муху, який один із небагатьох постійно підтримував 

82 Uroczyste pożegnanie p. Starosty Porembalskiego przez obywateli powiatu drohobyckiego, 
„Głos” 1931, 17, 4.

83 Kom. P.W. i W.F. w Drohobyczu, „Głos” 1931, 3, 3.
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Таблиця 2. Турнірна таблиця тенісного турніру в Дрогобичі (6-8 червня 1930 р.)

Група Спортсмени ¼
фіналу

½
фіналу фінал

чоловіки

Лантер-Стоск 6:1, 5:2

Погорилес-Вайс 6:1, 6:1

Альтшуллер-д-р Гаусман 6:2, 5:2

Гальський-Сееманн 6:1, 6:1

Кнопф-Гальський 6:3, 6:4

Лантер-Альтшулер 6:4, 6:3

Погорилес-Кнопф 6:2, 6:2

Погорилес-Лантер 6:4, 6:2, 6:1

чоловіки/гра у 
парі

Лантер-Погорилес/д-р 
Гаусманн-Матушевський 6:0, 6:1

Кнопф-Альтшуллер/
Сееманн-Таленберґ 6:1, 6:1

Лантер-Погорилес/Кнопф-
Альтшуллер 6:1, 9:7, 6:3

жінки/
одиночна група

Велещикова-Туркувна 4:6, 6:4, 6:3

Велещикова-Туртельтаубувна 6:3. 4:6, 6:1

Туркувна-Туртельтаубувна 6:4, 6:1

І-е місце: Велещикувна, ІІ-е: Туркувна, ІІІ-е: Туртелтаубувна

чоловіки і 
жінки/мішана 

група

Велещуковна-Погорилес/
Туркувна-Кнопф 6:3, 6:3

Туртельбаубувна-Лантер-
Чарній 6:0, 6:0

Велещикувна-Погорилес/
Туртельбаубувна-Лантер 6:2, 6:3
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розвиток спорту в нафтовому регіоні, було підвищено в посаді. Замість ньо-
го на посаду коменданта Дрогобицького повіту було призначено колишнього 
коменданта Борислава пана поручника Стечковського84. 

Серед останніх справ пана Адама Мухи в Дрогобичі стало оголошен-
ня результатів турнірної таблиці з хокею в часі зимового сезону 1932/1933 
рр. Як виявилося, серед усіх клубів, які брали участь в хокейних змаганнях, 
команди «Gwiazda» i «Betar» отримали по 1 очку, «Skauci» і «Junak» по 12 
очок, «Sokół» – 2285. Остаточну перемогу здобули команди «Junak» і «Sokół», 
які отримали відповідно перше та друге місця86.

 8 жовтня 1933 р. на дрогобицькому стадіоні відбувся ряд матчів за ку-
бок першості. Так, поєдинок між знаменитими дрогобицькими командами 
«Junak» і «Підгір’я» завершився з рахунком 6:087. Суддею матчу було об-
рано пана Гейду, а основні голи забили футболісти Макомацький (3), Генак 
(2) і Шпілер (1). Варто зауважити, що в національному плані в командах 
брали участь, як українці, так і поляки. Поєдинок між командами «Betar» – 
«Gwiazda» закінчився з рахунком 4:1. При цьому перемогу бетарців забезпе-
чили футболісти Вайс (2), Бербер (1) і Роснер (1). З боку команди «Gwiazda» 
зі штрафної подачі м’яча гол забив пан Кох. Особливу увагу вболівальників 
заслужив суддя цього поєдинку пан Святецький зі Стрия88.

31 грудня 1934 р. в дрогобицькому спортивному товаристві «Betar» від-
булися масштабні збори з метою переобрання керівництва89. Як виявилося 
з тексту журналістської розвідки, 2 тижні перед цим в межах Товариства 
виникла серйозна опозиція серед членів, які не хотіли підпорядковуватися 
загальносвітовій спортивній організації «Makkabi», тим більше обраний на 
посаду презеса Товариства д-р Наппе не прийняв жодного потрібного ман-
дату. Відтак під час нових зборів презесом було одноголосно обрано пана 
Вертера. Щоправда, коли розпочався розгляд питання стовно входження під 
опіку «Makkabi», частина опозиційних членів товариства зірвали зі свого 
одягу легітимацію «Betaru». У зв’язку із цими подіями в межах Товариства 
було організовано комісію для розгляду та влагодження конфлікту90.

У січні 1934 р. розпочався новий сезон хокейної ліги групи «Б» в Дро-
гобицькому повіті, який відбувався виключно на льодовому полі міського 
військового полігону91. Львівське управління головної спортивної управи 

84 Там само.
85 W zawodach hokejowych, „Głos” 1933, 3, 4.
86 Там само.
87 Sport w Drohobyczu, „Głos” 1933, 15, 6.
88 Там само.
89 Burzliwe walne zgromadzenie w Towarzystwie Sport. „Betar”, „Głos” 1933, 2, 3.
90 Там само.
91 Ze sportu, „Głos” 1934, 1, 4.
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визначило в межах даної групи три команди: «Junak» з Дрогобича, а також 
перемишльські команди «Polonia» і «Пильний»92. Перемогу у змаганнях здо-
була дрогобицька команда.

В цілому упродовж 20-х – 30-х рр. ХХ ст. в Дрогобичі діяла неофіційна 
програма «європеїзації» культурного простору, яка передбачала залучення 
коштів у розвиток спорту не тільки з боку держави та державних інституцій, 
але й з боку приватних фундацій, нафтової маґнатерії та членських внесків 
спортивних товариств. В кінцевому випадку вже станом на початок 30-х 
рр. ХХ ст. спорт Дрогобича серйозно відрізнявся від того спорту, який діяв 
в часі Австро-Угорщини, і навіть в 20-х рр. ХХ ст.93 Порівнюючи матеріаль-
ний стан зимових видів спорту 30-х рр. із спортом попередніх років, у жовт-
ні 1933 р. один із дрогобицьких інтелігентів писав: «Не так давно, ще перед 
війною, спорт в Дрогобичі мав зовсім інший вигляд, аніж сьогодні. Спорт-
смени не мали жодного обладнання та одягу…Якщо хтось мав одну лижу, 
чи виготовив собі дошку для їзди, то це була новина на усе місто. Сьогодні 
ж кожен другий житель міста уміє їздити на лижах із швидкістю 40 км за го-
дину. Мало того у відповідному обладнанні та організованому строю кожен 
другий лижник може подорожувати хоч до стратосфери»94.

З іншого боку, усіляка підтримка спортивного руху в Дрогобичі, будів-
ництво численних спортивних стадіонів, майданчиків та спортивних залів 
дозволяла тогочасним журналістам та туристам констатувати про особливе 
культурне обличчя Дрогобича серед інших міст Галичини, сповнене силою 
духу мешканців та здоровою молоддю95.

92 Там само.
93 Dr. H. L. Feljeton tygodniowy, „Głos” 1933, 23, 2.
94 Там само.
95 Elpski. Drohobycz miasto kontrastów, „Głos” 1929, 17, 3.
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Historię pojmuję jako pewien typ refleksji o świecie, będący wytworem kul-
tury. W zależności od modelu kultury historia przybiera różne formy i pełni roz-
maite funkcje społeczne – poznawczą, rozrywki, legitymizacyjną itp. O modelu 
kultury decyduje w ogromnej mierze system komunikacyjny, na którym się ona 
opiera. W kulturze oralnej dominowała komunikacja oparta na przekazie ustnym 
– słowie mówionym i relacji komunikacyjnej „twarzą w twarz”, a wiedza spo-
łeczności była archiwizowana w postaci zapamiętywanych słownych rymowa-
nek. W kulturze werbalnej dominowała komunikacja oparta na piśmie, a następ-
nie – po wielkim przełomie związanym z wynalazkiem Gutenberga – na druku, co 
pozwoliło uchylić warunek współobecności w akcie komunikacji, archiwizować 
i upowszechniać na skalę masową wiedzę, przekazywać ją następnym pokole-
niom w postaci pisanych i drukowanych relacji1. Kulturę współczesną, w której 
dominuje komunikacja oparta na medialnych technologiach wykorzystujących 
różnego rodzaju ruchome i statyczne dźwięko-teksto-obrazy, określamy mianem 
audiowizualnej. O ile w kulturze werbalnej to język pojęciowy współtworzył jej 
typ, wyznaczał granice poznania i świat poznawany, o tyle w kulturze audiowizu-
alnej system stanowi już nie język, a konglomerat różnej proweniencji ruchomych 
obrazów, które w alternatywny wobec języka pojęciowego sposób wyznaczają 
granice poznania i świat poznawany. Kultura audiowizualna rezygnuje z wielości 
rozłącznych wobec siebie monomedialności na rzecz zintegrowanych multime-
dialności i intermedialności. Jest nastawiona na łączenie i integrowanie ze sobą 
aspektów werbalnych i niewerbalnych, audialnych i wizualnych, różnych estetyk, 
ontologii, technologii, porządków czasowych i przestrzennych, które poddaje per-
manentnej rekontekstualizacji w procesie usieciowienia. Wyposażony w dźwięk 

1 Zob. W. J. Ong, Oralność i piśmienność. Słowo podane technologii, tłum. i red. nauk. J. Ja-
pola, WUW, Warszawa 2011; idem, Osoba, świadomość, komunikacja. Antologia, tłumaczenie, wy-
bór, wstęp i opracowanie J. Japola, WUW, Warszawa 2009; Antropologia słowa, red. G. Godlewski, 
Warszawa 2004.  

Piotr Witek
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w lublinie)

Metodologiczne problemy historii wizualnej
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ruchomy obraz, jako paradygmatyczny wytwór kultury audiowizualnej, ekran/
monitor jako interfejs tej kultury, w nowy sposób w stosunku do kultury werbal-
nej organizują nasze doświadczanie, myślenie i działanie.

Kultura oralna powołała do istnienia tradycję historii oralnej w postaci prze-
kazywanych ustnie magicznych, mitycznych i poetyckich relacji o przeszłości. 
Kultura werbalna powołała do istnienia praktykę historii pisanej i drukowanej 
kreującej literackie przedstawienia przeszłości. W dwóch ostatnich wiekach kul-
tura werbalna, obok literackich form, wytworzyła różnie rozumianą naukową – 
krytyczną i analityczną refleksję o przeszłości, jaką możemy znaleźć w akademic-
kich narracjach historycznych. Mówiąc w wielkim skrócie, kultura werbalna po-
wołała do istnienia historiografię – refleksję o przeszłości pojmowaną jako mniej 
lub bardziej naukowe i literackie pisanie historii. Z kolei kultura audiowizualna, 
dzięki zaawansowanym medialnym technologiom komunikacyjnym – fotografii, 
filmowi, telewizji, wideo, DVD, komputerom – umożliwiła prowadzenie refleksji 
o przeszłości za pomocą różnej proweniencji analogowych i cyfrowych dźwięko-
teksto-obrazów. Tym samym historia (przedstawienia przeszłości i wizualizacje 
wiedzy historycznej), zadomawiając się na wszechobecnych ekranach i monito-
rach, przestała być domeną jedynie historiografii. 

W obrębie kultury audiowizualnej, na fali zwrotu audiowizualnego2, w la-
tach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych pojawił się trend badawczy nazwany 
przez Haydena White’a  h i s to r io fo t i ą.

White pod pojęciem „historiofotia” rozumiał wszelkiego rodzaju reprezen-
tacje przeszłości i formy refleksji o historii za pomocą wizualnych obrazów, ze 
szczególnym uwzględnieniem dyskursu filmowego. W swoim tekście podkreślał:

Współcześni historycy powinni być świadomi, że analiza obrazów wizualnych wymaga sposo-
bów „czytania” odmiennego niż wypracowany do lektury dokumentów pisanych. Powinni również 
zdawać sobie sprawę, że przedstawianie historycznych wydarzeń, postaci i procesów za pomocą 
obrazów wizualnych zakłada opanowanie słownika, gramatyki i składni – innymi słowy: języka 
i trybu dyskursywnego – zupełnie innych niż zwyczajowo używane w przedstawieniach tworzonych 
w dyskursie werbalnym3.

Amerykański badacz pisał, że jako historycy „Mamy skłonność do takiego 
traktowania świadectw wizualnych, jakby w najlepszym razie, stanowiły uzupeł-
nienie zapisów werbalnych, a nie samodzielną wypowiedź: autonomiczny dys-
kurs, zdolny do mówienia o rzeczach inaczej niż dyskurs werbalny, oraz o rze-

2 Zob. np. D. Bachman-Medick, Cultural Turns. Nowe kierunki w naukach o kulturze, tłum. 
K. Krzemieniowa, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2012, s. 390–451; P. Witek, Kultura. Film. 
Historia. Metodologiczne problemy doświadczenia audiowizualnego, Wyd. UMCS, Lublin 2005, 
s. 207–217.

3 Zob. H. White, Historiografia i historiofotia, tłum. Ł. Zaremba, [w:] Film i historia, red. 
I. Kurz, WUW, Warszawa 2008, s. 118. 
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czach, o których można się wypowiadać tylko za pomocą obrazów wizualnych”4. 
Przyglądając się wypowiedziom amerykańskiego narratywisty, nie jest trudno 
dojść do przekonania, że h i s to r io fo t i a  jest w jego ujęciu równoprawną i re-
alną alternatywą oraz konkurencyjną formą refleksji o przeszłości i historii dla 
historiografii. Tym samym zaproponowana przez niego idea stanowi znakomity 
teoriopoznawczy punkt wyjścia konceptualizacji historii wizualnej. 

Przemyślenia Haydena White’a oraz wielu innych badaczy5 zajmujących się 
zagadnieniami wizualizacji historii stanowiły inspirację dla konceptualizacji hi-
storii wizualnej zaproponowanej przez poznańską historyczkę Dorotę Skotarczak. 
W swojej książce pisze ona:

Historia wizualna to zorientowana multidyscyplinarnie subdyscyplina badawcza zajmująca 
się analizą przedstawień (audio)wizualnych w kontekście historycznym. W tym rozumieniu historia 
wizualna obejmuje swym zasięgiem wszystkie te sfery, które występują na styku historii i historio-
grafii, fotografii, filmu, sztuk plastycznych, nowych mediów i wszelkiej wizualizacji przeszłości 
i wiedzy historycznej. Do jej zadań należy zaś z jednej strony – wskazanie na rolę, jaką przedstawie-
nia (audio)wizualne odgrywają w tworzeniu przedstawień historycznych (wyobrażeń o przeszłości), 
stając się swoistą alternatywą dla akademickiej historiografii. A z drugiej – wskazanie na metody 
badawcze przydatne do analizy audiowizualnych przedstawień przeszłości jako relatywnie nowych 
form refleksji o przeszłości oraz źródeł historycznych wymagających od historyka nowych umiejęt-
ności w zakresie krytyki i hermeneutyki przekazów medialnych6.

Historia wizualna jest siostrzaną dyscypliną antropologii wizualnej i socjolo-
gii wizualnej. Ujmując rzecz w wielkim uproszczeniu, antropologia wizualna i so-
cjologia wizualna podążają dwoma równoległymi nurtami. Po pierwsze, zajmują 
się środkami i medialnymi technologiami, jakie antropolodzy i socjolodzy mogli/ 
mogą wykorzystywać w terenowych badaniach różnych kultur i społeczności, ta-
kimi jak fotografia, kamera wideo i film. Po drugie, zajmują się badaniem sys-
temów wizualnych i medialnych wytworów audiowizualnego wymiaru kultury. 
Zarówno antropologia wizualna, jak socjologia wizualna lansują tezę, że powin-
no się uznać obraz za element naukowej pracy antropologicznej i socjologicznej 
równie istotny jak słowo. Wizualizacje powinny być włączane do pracy badaw-
czej na równi z przedmiotami i werbalnymi opisami za każdym razem, kiedy jest 
to właściwe, dogodne i przede wszystkim wzbogacające poznanie7.

4 Ibid., s. 118.
5 Zob. np. R. A. Rosenstone, History on Film. Film on History, Pearson Longman, Londyn 

2006; idem, Visions of the Past. The Challenge of Film to Our Idea of History, Cambridge, MA: 
Harvard University Press, 2005; P. Witek, Kultura. Film. Historia… 

6 D. Skotarczak, Historia wizualna, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012, s. 188. 
7 Zob. np. S. Pink, Etnografia wizualna. Obrazy, media i przedstawienia w badaniach, tłum. 

M. Skiba, Wyd. UJ, Kraków 2009; S. Sikora, Film i paradoksy wizualności. Praktykowanie antropo-
logii, DiG, Warszawa 2012; P. Sztompka, Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, 
PWN, Warszawa 2005; Krzysztof Olechnicki, Antropologia obrazu. Fotografia jako metoda, przed-
miot i medium nauk społecznych, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003; J. Ruby, Picturing Culture. 
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Z podobną jak powyższa argumentacją mamy do czynienia na gruncie hi-
storii wizualnej. Historia wizualna (historiofotia) występuje przeciw dominacji 
języka pojęciowego, drukowanych i pisanych narracji historycznych (historiogra-
fii) w poznawaniu, badaniu i przedstawianiu przeszłości. Zwraca uwagę na to, że 
o przeszłości i historii można myśleć z pozytywnym skutkiem poznawczym nie 
tylko w języku pojęciowym, ale również za pomocą różnego rodzaju zintegro-
wanych w poszczególnych mediach dźwięko-teksto-obrazów – audiowizualnych 
przedstawień. Historia wizualna, oprócz wskazanego przez Skotarczak postula-
tu badań audiowizualnych przedstawień przeszłości, wnioskuje również, aby na 
gruncie akademickiej historii wykorzystywano medialne technologie do prowa-
dzenia badań i przedstawiania ich wyników w postaci różnego rodzaju audiowi-
zualnych form ekspresji – filmów historycznych, historycznych portali interneto-
wych, infografik historycznych, animacji, interaktywnych map czy diagramów hi-
storycznych, wirtualnych symulacji historycznych, multimedialnych baz danych, 
ekspozycji muzealnych, itp. z wykorzystaniem cyfrowych narzędzi i aplikacji. 

Audiowizualne formy refleksji o przeszłości stawiają przed historykami, 
w znakomitej większości wytrenowanymi w paradygmacie kultury werbalnej, 
nowe wymagania natury metodologicznej i epistemologicznej, gdyż modelują hi-
storyczne światy przedstawione inaczej, niż dzieje się to w klasycznych pisanych 
narracjach. 

Tradycyjna narracja historyczna jako pisany tekst charakteryzuje się tym, że 
jest statyczna, niema i linearna. 

1. Tekst zorganizowany jest w określony sposób z ciągu linearnie uporząd-
kowanych, według określonych dla każdego języka, reguł sterujących: logiki, 
gramatyki, semantyki i składni, następujących po sobie znaków: liter, wyrazów 
i zdań, składających się na narrację – opowieść mającą swój początek, rozwinię-
cie i koniec. „Piszący na maszynie – powiada Villem Flusser – musi interesować 
się strukturą swojego tekstu: literami, regułami porządkującymi litery w szeregi 
(ortografia, gramatyka, logika), a także jego fonetycznymi, rytmicznymi i mu-
zycznymi aspektami”8.

2. Elementy wchodzące w skład historycznego świata przedstawionego 
uporządkowane są sukcesywnie jako następujące po sobie sekwencje. Perspek-
tywa czasowa, dominując nad perspektywą przestrzenną tekstu historycznego, 
wyznacza określony liniowy kierunek sukcesywności następujących po sobie 
sekwencji. Procesualna struktura pisanej narracji historycznej zyskuje charakter 

Explorations of Film and Anthropology, The University of Chicago Press, Chicago & London 2000; 
Rethinking Visual Anthropology, red. M. Banks & H. Morphy, Yale University Press, New Haven 
and London 1997; Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, red. M. Bogunia-
Borowska i P. Sztompka, Znak, Kraków 2012.  

8 Zob.: V. Flusser, Ku uniwersum obrazów technicznych, [w:] Po kinie?... Audiowizualność 
w epoce przekaźników elektronicznych, red. A. Gwóźdź, Kraków 1994, s. 57.
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linearny wtedy, gdy składające się na nią elementy zostają połączone w spójną 
całość – opowiadanie z początkiem, rozwinięciem i zakończeniem. Za taki po-
rządek odpowiedzialna jest strategia fabularyzacji, nadająca tekstowi historycz-
nemu spójność. Standard linearności wyznaczany jest więc między innymi przez 
logikę połączeń przyczynowo-skutkowych oraz koherencję historycznego świata 
przedstawionego. O ile delinearyzacja na poziomie struktury fabularnej pisanej 
narracji historycznej jest osiągalna przez dezintegrację czy dekonstrukcję trady-
cyjnego porządku opowiadania przejawiającego się w triadzie: początek – rozwi-
nięcie – zakończenie, o tyle całkowita ucieczka od logiki linearności nie do końca 
jest możliwa ze względu na linearną strukturę językowego medium, za pomocą  
którego modelowane są poszczególne sekwencje historycznego świata przedsta-
wionego. Mamy tu do czynienia ze strategią narzucania na symultaniczny porzą-
dek wielowymiarowego doświadczenia dziania się jakiejś potencjalnej sytuacji 
historycznej, linearnej struktury pisanego języka werbalnego, wprowadzającej 
odmienny, linearny i sekwencyjny, porządek do historycznego świata przedsta-
wionego9.

3. Elementy wchodzące w skład historycznego świata przedstawionego upo-
rządkowane są linearnie i hierarchicznie ze względu na ważność roli, jaką od-
grywają w relacjach z pozostałymi elementami. Hierarchiczna selekcja oznacza 
koncentrację tylko na tych elementach, które wydają się ważne dla opowiadanej 
historii. Uwypukla się elementy ważne, a ukrywa mniej ważne z punktu widzenia 
pisanej historii, np. takie, jak wygląd postaci, sposób mówienia, wystrój wnętrz, 
w których miało miejsce dane wydarzenia10.

4. W konsekwencji powyższego aktualizacja pisanego tekstu historycznego 
oraz interakcja interpretacyjna dzieła uwikłane są w ograniczenia językowego 
medium. Swobodne poruszanie się po pisanym tekście jest ograniczone przez jed-
nokierunkową linearność języka i struktury pisanej narracji historycznej oraz jed-
nokierunkową sukcesywność następowania elementów składających się na świat 
przedstawiony dzieła. Mamy tu do czynienia z taką oto sytuacją, że procesy ak-
tualizacji dzieła podporządkowane są percepcji typograficznej zwizualizowanego 
w druku języka i tekstu. Tego rodzaju linearną strategię aktualizacji i interpreta-
cji tekstu określa się mianem lektury. Efektem lektury pisanej narracji historycz-
nej jest sukcesywne wyłanianie się ukrytej i nieznanej dotąd całości dzieła wraz 
z jego sensem11.

  9 Zob. np. H. White, Poetyka pisarstwa historycznego, tłum. zbiorowe, red. E. Domańska 
i M. Wilczyński, Universitas, Kraków 2000.

10 Zob. ibidem. 
11 Na temat problemów linearności zob.: R. W. Kluszczyński, Film. Wideo. Multimedia. Sztuka 

ruchomego obrazu w erze elektronicznej, Warszawa 1999. Zob. też: M. Załęska, Język a rzeczy-
wistość pozajęzykowa w świetle teorii ikoniczności języka, „Przegląd Humanistyczny” 1999, nr 6 
(357), s. 128 i nast.
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5. Statyczny charakter pisanej narracji historycznej przejawia się brakiem 
jakiegokolwiek ruchu teksu i w tekście. Dynamika narracji historycznej, histo-
rycznego świata przedstawionego w tekście, ma charakter procesualny rządzony 
logiką fabuły, co oznacza, że każde ujęcie w ryzy linearności języka potencjalne-
go, symultanicznego ruchu w historycznym świecie przedstawionym jest jedno-
cześnie strategią jego unieruchamiania.

6. Pisana narracja historyczna nie jest w stanie zapewnić/zaoferować nam 
przyjemności obcowania z pozajęzykowymi wytworami kultury, efektami dźwię-
kowymi i wizualnymi, które, będąc wytworami nieco innego układu odniesienia, 
wymykają się procedurom konceptualizacji. Mówiąc nieco bardziej dokładnie, 
narzędzia wypracowane na gruncie kultury werbalnej, takie jak logika, gramaty-
ka, retoryka, semantyka czy składnia, są niewystarczające, aby przy ich użyciu 
wykonać np. obraz czy fotografię, albo opowiedzieć fragment jakiejś interesującej 
muzyki, np. z okresu klasycznej Grecji. Pisana/drukowana narracja historyczna 
uniemożliwia cytowanie audiowizualnych źródeł historycznych12.

W modelowym czy idealizacyjnym ujęciu badanie narracji historycznej przez 
historyka historiografii bądź metodologa historii odbywa się na co najmniej dwa 
sposoby: 

– Koncentruje się na logicznej i metodologicznej rozbiórce tekstu, polegają-
cej na rekonstrukcji stosowanych przez określonego badacza, czy też grupę bada-
czy, wątków i modeli teoretycznych, metod krytyki analizy materiału źródłowe-
go, sposobów wyjaśniania i uzasadniania wiedzy historycznej, rozumienia źródeł 
i faktów historycznych.

– Koncentruje się na tym, w jaki sposób powstają teksty historiograficzne. 
Istotnym zagadnieniem jest pytanie o to, dlaczego narracje historyczne mają taki, 
a nie inny kształt. Badanie narracji historycznej polega tu na próbie identyfikacji 
różnych strategii metaforyzowania, typów fabularyzacji i fikcjonalizacji, jakich 
historycy używają do porządkowania serii wydarzeń w zrozumiałych opowie-
ściach, nadając im określone sensy i znaczenia.

Z zupełnie inną sytuacją mamy do czynienia w przypadku audiowizualnych 
form komunikacji i refleksji. Dzieje się tak z wielu powodów, które pokrótce po-
staram się scharakteryzować. 

Jak już wcześniej wspominałem, historia wizualna wychodzi z założenia, 
że krytyczne myślenie o przeszłości i historii za pomocą obrazów jest możliwe. 
Uzasadnienie dla sformułowanej wyżej tezy możemy znaleźć w opublikowanej 
w 1969 r. pracy wybitnego amerykańskiego badacza Rudolfa Arnheima noszącej 
tytuł Myślenie wzrokowe. Według tego autora „nie ma żadnych procesów myślo-

12 Zob. P. Witek, Multimedia jako jeden z wariantów kulturowej gry w historię. Metodologicz-
ne problemy „przedstawiania” przeszłości w epoce ekranów, [w:] Język a multimedia, red. A. Dyt-
man Stasieńko i J. Stasieńko, Wydawnictwo Naukowe DSWE, Wrocław 2005, s. 367–389.
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wych, których nie można by odnaleźć – przynajmniej w zasadzie – w postrzega-
niu. Percepcja wzrokowa to wizualne myślenie”13. Dalej Arnheim twierdzi:

Medium wzrokowe ma tę ogromną przewagę nad materią językową, że oferuje myśli struktu-
ralne ekwiwalenty wszystkich charakterystyk przedmiotów, zdarzeń i relacji. Zbiór dostępnych nam 
form wizualnych odznacza się równie wielką różnorodnością, co zbiór możliwych dźwięków mowy, 
ma jednak tę istotną właściwość, że formy wizualne można organizować wedle łatwo dających się 
sformułować wzorów, których najbardziej uchwytny przykład stanowią figury geometryczne. Za-
sadniczą zaletą medium wzrokowego jest to, że kształty jawią się w nim w przestrzeni dwu- i trój-
wymiarowej, w zestawieniu z jednowymiarowymi, liniowymi sekwencjami języka werbalnego. Ta 
wielowymiarowa przestrzeń nie tylko dostarcza dobrych myślowych modeli obiektów czy zdarzeń 
fizycznych, lecz także izomorficznie odwzorowuje wymiary niezbędne do rozumowania teoretycz-
nego14.

Amerykański filmoznawca przekonująco uzasadnia również, że tak jak po-
jęciami czy obrazami, potrafimy również myśleć dźwiękami. W swojej książce 
pisze:

[…] nawet tak zwaną muzykę prymitywną niesłychanie komplikują interakcje zmiennych 
strukturalnych. Jest tak wiele proporcji długości trwania dźwięków, tak wiele rytmów, tak wiele 
relacji pomiędzy melodią a harmonią; zdumiewa nas zakres i różnorodność natężenia dźwięku, róż-
ne brzmienia różnych instrumentów. Operowanie tymi swoistymi cechami strukturalnymi wymaga 
myśli, która mobilizuje mózg w największym stopniu. Myślenie muzyczne odbywa się całkowicie 
w ramach formalnych możliwości samego medium […]15.

W związku z powyższym nasuwa się konstatacja, że wizualizacja jest kul-
turową praktyką, będącą swoistą alternatywą dla konceptualizacji. Wizualizacja 
zastępuje charakterystyczną dla konceptualizacji linearność i sekwencyjność 
przedstawienia jego symultanicznością. Obraz malarski czy fotografia jest w sta-
nie pokazać jednocześnie rozmaite wyglądy historycznego świata przedstawione-
go: kolory, architekturę, ubiory, fryzury, wyposażenie wnętrz – mówiąc w skró-
cie, niemal całe widzialne spektrum historycznego świata przeżywanego. Film 
czy widowisko telewizyjne, obok wspomnianych wyżej wyglądów przeszłości, 
pozwala usłyszeć dźwięki, głos i sposoby mówienia postaci, poprzez ruch jest 
w stanie pokazać dzianie się wydarzenia historycznego, dzięki montażowi we-
wnątrzkadrowemu i głębi ostrości potrafi pokazać kilka dziejących się wydarzeń 
jednocześnie, z powodzeniem posługuje się komentarzem słownym – mówionym 
i pisanym. Na ekranie wszystkie wspomniane wyżej elementy mogą występować 
jednocześnie, co powoduje, że obraz przeszłości jawi się jako symultaniczny i jest 
dużo bardziej skomplikowany niż ten, z jakim mamy do czynienia w przypadku 

13 R. Arnheim, Myślenie wzrokowe, tłum. M. Chojnacki, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011, 
s. 23.

14 Ibid., s. 273
15 Ibid., s. 270–271.
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linearnej i sekwencyjnej pisanej narracji historycznej. Proces interakcji interpre-
tacyjnej tradycyjnych obrazów i filmów historycznych realizuje się przez ich kon-
templację. 

Z nieco inną, bardziej skomplikowaną, sytuacją mamy do czynienia w przy-
padku multimedialnych przedstawień przeszłości oraz form myślenia o historii. 

Multimedia ze względu na swoją modularną budowę i wynikającą z niej 
fraktalną strukturę i interaktywność przynoszą dodatkowe nowe możliwości. 
W przeciwieństwie do pisanej historii, podobnie do filmu, posługują się wszelki-
mi możliwymi strategiami i konwencjami audiowizualnej ekspresji. Są to: kolo-
ry, liczby, rysunek, malarstwo, grafika, fotografia, film, dźwięk, muzyka, pisane 
i mówione słowo itp. Wszystkie wymienione wyżej elementy nie są samodziel-
nymi kanałami komunikacyjnymi. Jawią się raczej jako zintegrowane na pewnej 
wspólnej bazie – komputer – swobodnie współistniejące ze sobą, w określony, tj. 
bardziej lub mniej przygodny, sposób. Oznacza to, że w przypadku multimedial-
nego przekazu, w tym również historycznego, mamy do czynienia z techno-kul-
turowym syndromem usieciowienia, przejawiającym się przechodniością struktur 
medialnych, transformacjami jednego medium w inne, współdziałaniem różnych 
elementów tak, iż nie sposób ustanowić między nimi jednoznacznej i ukierun-
kowanej hierarchii ważności. W konsekwencji powyższego multimedia, w prze-
ciwieństwie do pisanej historii, nie są tekstami ani nie tworzą tekstów. Ze względu 
na swoją niezwykle skomplikowaną wielopoziomową oraz wieloelementową or-
ganizację multimedia służą do wytwarzania hipertekstów, tj. rozwidlonych, inter-
linearnych, ale i nielinearnych, nienastępujących po sobie sekwencji, wizualno- 
-dźwiękowych „struktur”, które wymykają się tradycyjnym strategiom odbior-
czym opartym na lekturze. Zasadę poruszania się po hipertekście określa się 
mianem nawigacji. Polega ona na nieskrępowanym, swobodnym wędrowaniu po 
hipertekście bez narzuconego przez potencjalnego autora kierunku. Hiperteksty 
są otwarte na elastyczną interpretację, która polega na rozgałęzianiu się proce-
sów myślenia i działania, na nieustannym reorganizowaniu i nadawaniu znaczeń 
oraz sensów, na konstruowaniu własnych procedur aktualizacji i interpretacji16. 
Multimedialny przekaz historyczny jest czymś na kształt zaprojektowanej przez 
badacza przeszłości, aleatorycznej, interaktywnej gry w historię, której reguły nie 
są jednoznacznie określone, a sama gra nie jest końcowym efektem konstruk-
cyjnej aktywności historyka. Jest to gra w historię, w której reprezantację za-
stępuje symulacja, kontemplację – interakcja, nielinearność wypiera linearność, 
tekstualność jest zastępowana przez hipertekstualność, a nawigacja zostaje prze-
ciwstawiona lekturze. To odbiorca, interaktor, w trakcie nawigacji, prowadzonej 

16 Zob. P. Witek, Multimedia jako… Na temat nowych mediów/multimediów zob. przede 
wszystkim: R. W. Kluszczyński, Sztuka interaktywna. Od dzieła – instrumentu do interaktywnego 
spektaklu, Wydawnictwa Naukowe i Profesjonalne, Warszawa 2010; L. Manovich, Język nowych 
mediów, tłum. P. Cypryański, Wydawnictwa Naukowe i Profesjonalne, Warszawa 2006. 
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w internecie gry w historię, dokonując indywidualnych wyborów – linek łącza, 
współtworzy poszczególne elementy gry zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowa-
niem aktualnego i niepodzielnego teraz. Efektem prowadzonej gry, opartej na 
swobodnej manipulacji wiedzą i danymi, znaczeniami obrazowymi i językowy-
mi, historycznymi artefaktami, jest to, iż granica między przeszłością a teraźniej-
szością, wyznaczająca tradycyjną historyczność, w trakcie interaktywnej symula-
cji jakiejś przygodnej wersji historycznego świata możliwego, jest permanentnie 
zacierana. Początek historii wyznaczany jest tu przez moment, w którym odbiorca 
zaczyna grę, nawigację, kończy się, kiedy interaktor nie ma już siły nawigować.

Sposoby kreowania, istnienia oraz funkcjonowania różnego rodzaju obra-
zów historycznych w kulturze są sterowane zarówno przez media, jak i przez 
nawyki percepcyjne w taki sposób, że percepcja, mając wpływ na mediatyzację, 
sama znajduje się pod jej wpływem, co skutkuje tym, że niejako zwrotnie zmia-
nie ulegają wzory i nawyki percepcyjne odpowiedzialne za praktyki wizualiza-
cyjne, dzięki czemu zmianie ulegają również te ostatnie oraz generowane przez  
nie obrazy.

W związku z powyższym warto skoncentrować się przez chwilę na medium. 
M e d i u m  jest tu rozumiane jako „całość aparatury technicznej (wraz z limitują-
cym jej możliwości zapleczem technologicznym) służącej przekazywaniu w cza-
soprzestrzeni produktów własnych lub przejętych z innych mediów, wraz z wszel-
kimi konsekwencjami natury zmysłowo-fizycznej i społeczno-kulturowej, jakie 
wywierają one w uniwersum kultury”17. Oznacza to, że różne media, maszyny 
widzenia, dysponując rozmaitymi nośnikami, produkują różnorodne ruchome ob-
razy, które manifestując się na różnych ekranach, pozostają ze sobą nawzajem 
w skomplikowanych relacjach, co przekłada się na problemy w badaniu ich jako 
medialnych przekazów historycznych.

Każde medium jest wyposażone we własny program, według którego generu-
je jakieś obrazy, który jednocześnie wyznacza sposoby pojmowania obrazów oraz 
rozumienia społecznej rzeczywistości przedstawianej w obrazach na ekranach. 
W naszym przypadku oznacza to, że przede wszystkim obcujemy z zaprogramo-
wanymi przez nas samych mediami i ich obrazami, a także ekranami, a dopiero 
niejako wtórnie z przedstawianymi w obrazach czy za ich pomocą światami lub 
rzeczywistościami historycznymi18. W procesie tworzenia i podmiotowej percep-

17 A. Gwóźdź, Obrazy i rzeczy. Film między mediami, Universitas, Kraków 1997, s. 24. Por. 
N. Mirzoeff, An Introduction to Visual Culture, Routledge, London and New York 2003, s. 3, gdzie 
autor pisze: „Kultura wizualna koncentruje się na wizualnych wydarzeniach, w których informa-
cja, znaczenie czy przyjemność jest poszukiwana przez konsumenta/odbiorcę w zetknięciu/kon-
takcie z technologią wizualną. Przez technologię wizualną rozumiem każdą formę aparatu/urzą-
dzenia, sprzętu zaprojektowanego zarówno do oglądania/patrzenia na niego, jak i do poszerzania 
czy potęgowania naturalnego widzenia, od malarstwa olejnego do telewizji i Internetu”; zob. także: 
M. McLuhan, Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, Warszawa 2004, s. 43–53.

18 Zob. A. Gwóźdź, Obrazy…, s. 38.
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cji obrazów i światów przedstawionych w obrazach, oprócz nawyków percepcyj-
nych, uczestniczą także media obrazowe, które nie tylko w sensie technicznym 
sterują naszą uwagą, ale sugerują też wynikającą z programu medium formę po-
strzegania, w perspektywie której dokonuje się akt tworzenia i odbioru obrazu. 
Tak więc status ontyczny, wyglądy i kształty przeszłego świata przedstawionego 
w obrazie oraz samego obrazu w ogromnym stopniu są pochodną (konstrukcją) 
systemu oprogramowania medium – maszyny widzenia, która wygenerowała 
dany obraz. Oznacza to, że różne technologie widzialności przez swoje progra-
my sterujące maszynami widzenia, na różne sposoby definiują nie tylko świat 
przedstawiony w obrazach, ale i same obrazy jako nośniki informacji oraz relacje 
między obrazem a tym, co obrazowane, a także praktyki tworzenia i odbioru, co 
ma konsekwencje dla użycia ich w charakterze audiowizualnych przedstawień 
historycznych.

Z powyższej perspektywy wynika, że to, co i jak pokazuje obraz, płynie 
z oprogramowania systemowego medium. Z innego rodzaju wizualizacją mamy 
do czynienia w przypadku obrazów analogowych i cyfrowych, fotografii, filmu 
historycznego, portalu internetowego, rekonstrukcji wirtualnej czy historycznej 
gry komputerowej. Inny jest odbiór filmu historycznego w kinie, w telewizji, na 
wideo, DVD czy w komputerze. O ile w kinie jesteśmy jedynie widzami skazany-
mi na kontemplację i lekturowy odbiór filmu historycznego, o tyle w przypadku 
obrazu filmowego oglądanego na DVD czy na komputerze stajemy się aktywny-
mi użytkownikami, którzy mogą relatywnie swobodnie nawigować po filmowych 
sekwencjach. W zależności od rodzaju urządzenia możemy zatrzymywać, spo-
walniać i przyspieszać film, rozjaśniać, przyciemniać obraz, decydować o nasy-
ceniu go kolorami, kontraście, pogłaśniać lub wyciszać ścieżkę dźwiękową, prze-
montowywać itp. Multimedia, przybierające formę historycznych baz danych19, 
nie opowiadają historii, nie mają początku, rozwinięcia i zakończenia, nie wystę-
puje w nich żaden porządek, który tematycznie, historycznie (chronologicznie/
problemowo) organizowałby poszczególne elementy w linearne zhierarchizowa-
ne sekwencje. Poszczególne elementy w historycznej bazie danych są zbiorami 
indywidualnych części (obrazów, fotografii, grafik, archiwalnych dokumentów, 
tekstów, komentarzy, filmów, muzyki itp.) i każda ma takie samo znaczenie jak 
pozostałe. W konsekwencji to odbiorca, interaktor, w zależności od posiadanego 
oprogramowania i kompetencji, w trakcie nawigacji po bazie danych, dokonując 
indywidualnych wyborów, współtworzy obraz przeszłości zgodnie ze zgłaszanym 
aktualnie zapotrzebowaniem. 

W tym miejscu warto przypomnieć, że w dobie mediów cyfrowych obrazy 
są kulturowymi nomadami bez konkretnego miejsca, bez jednoznacznego usytu-
owania w jakimś konkretnym medialnym i kulturowym kontekście, które są płyn-

19 Zob. L. Manovich, Język nowych mediów…
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ne, znajdują się w ciągłym ruchu20. Obrazy poddawane różnorodnym procedurom 
przeformatowania wędrują po różnych mediach. 

Na przykład zrobiona w XIX w. fotografia zostaje zeskanowana i znarraty-
wizowana w filmie dokumentalnym, pojawia się na ekranie telewizyjnym w to-
warzystwie innych obrazów, dźwięków, wypowiedzi, napisów oraz informacji. 
„Ta sama” fotografia może również znaleźć się na jednym z historycznych portali 
internetowych. Podobnie dokumentalny film, w którym pierwotnie użyto rzeczo-
nej fotografii, może pojawić na jakimś internetowym portalu historycznym. Tym 
samym widać, że fotografia, po kilkakrotnym przetworzeniu, zawędrowała do In-
ternetu w różnych formach. Znakomitą egzemplifikacją wędrówki obrazów po 
różnych mediach może być kolekcja zdjęć łódzkiego getta autorstwa Waltera Ge-
neweina. Kolorowe fotografie z lat czterdziestych po ich odnalezieniu w 1987 r. 
były wielokrotnie drukowane w prasie papierowej, stały się tworzywem filmu do-
kumentalnego Dariusza Jabłońskiego Fotoamator, dzięki czemu pojawiły się na 
ekranach telewizyjnych, można je również oglądać w Internecie21. Film Jabłoń-
skiego, w którym użyto slajdów Genwejna, jest także dostępny w sieci22. Mamy 
tu zatem konkretny przykład tego, jak fotografie łódzkiego getta, po kilkakrotnym 
przetworzeniu zawędrowały z tradycyjnego rzutnika do gazet, filmu, telewizji 
i Internetu. 

Podobnie film i kreowana w nim wizja świata, który schodzi z ekranów kin, 
ustępując miejsca nowemu, niosącemu ze sobą kolejną wizję świata, pojawia się 
na nowo w zwielokrotniony sposób na monitorach komputerów i telewizorów. 
Funkcjonuje w obiegu kulturowym w postaci kiedyś VHS, obecnie DVD i Blu-
ray albo VOD. Istnieje i funkcjonuje w postaci cyfrowego sygnału w programie 
telewizyjnym, gdzie przechodzi z jednej stacji TV do innej, często w różnych 
stacjach jest emitowany równocześnie, pojawia się w rozmaitych ramówkach 
i kontekstach medialnych różnych kanałów TV, w otoczeniu reklam, magazynów 
informacyjnych oraz innych widowisk kreujących określone wizje świata, emi-
towanych przez telewizję, bądź w postaci pliku w Internecie. W konsekwencji 
kinowe życie filmów zastąpione zostaje ich życiem kineskopowym i monitoro-
wym (stanowiącym w zasadzie serię cytatów jednego medium w innym medium, 
wobec czego miejsce istnienia premier kinowych zajmuje „wtórne” usytuowanie 
premier obrazów filmowych w intertekstualnej i interdyskursywnej przestrze-
ni lektury telewizyjnej), bądź intermedialnym, nastawionym na interaktywną  

20 Zob. H. Belting, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, Universitas, Kraków 2007, 
s. 42–43.

21 Zob. http://www.centrumdialogu.com/pl/galerie/zdjecia-archiwalne/78-slajdy-waltera-ge-
neweina [dostęp: 29-09-2013].

22 Zob. https://www.youtube.com/watch?v=FRQ42omBYg8 [dostęp: 29-09-2013].
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nawigację w środowisku Internetu23. Równolegle więc do przestrzeni TV, filmy, 
ale i sama TV wraz z jej produktami, dryfują w sieci Internetu.

Wizualizacje historyczne występują w dwojakiej formie. W pierwszym przy-
padku mamy do czynienia z obrazami, filmami, fotografiami, szkicami, mapami 
itp., które są reprezentacjami widzialnego spektrum świata przeżywanego. Tego 
rodzaju wizualizacje korzystają z informacji wizualnych występujących i zara-
zem dostępnych w formie wizualnej. W drugim przypadku chodzi o wizualizacje 
abstrakcyjne, tzn. takie, które nadają wizualną formę informacjom niewizualnym. 
Mówiąc nieco inaczej, są to wizualizacje w postaci diagramów, infografik, sche-
matów, wykresów itp., które pozwalają pokazać niewizualne fenomeny – upływ 
czasu, strukturalne relacje pomiędzy różnego rodzaju wydarzeniami, procesy go-
spodarcze itd.24

W związku z powyższymi uwagami nie jest trudno dojść do wniosku, że ka-
tegorie badawcze wypracowane przez historiografię dla historiografii nie są uży-
teczne dla analiz prowadzonych na gruncie historii wizualnej. Dzieje się tak ze 
względu na różnice między tekstem drukowanym a wizualizacją. 

Z powodów scharakteryzowanych powyżej historia wizualna, jako bardzo 
młoda dyscyplina, odwołuje się do pomocy nauk, takich jak medioznawstwo, se-
miotyka, historia sztuki, antropologia obrazu, archeologia mediów. 

Jedną z najbardziej podstawowych jest strategia określana mianem i n -
t e r p r e t a c j i  k o m p o z y c y j n e j. Koncentruje się ona na badaniu obrazu pod 
względem jego modalności technologicznej, tzn. jakiego rodzaju medium dany 
obraz jest wytworem; struktury kompozycyjnej obrazu – tzn. jego zawartości; 
kolorystyki – barw, nasycenia i wartości; organizacji przestrzennej – punktów 
widzenia, rodzajów perspektyw; światła; zawartości ekspresyjnej. W przypadku 
filmów interpretacja kompozycyjna koncentruje się na badaniu obrazu jako nar-
racji i/lub bazy danych, inscenizacji, formatu ekranu; pola obrazu, planu obrazu 
i ujęcia, ostrości, kąta ujęcia, punktu widzenia kamery, ruchów kamery, montażu 
wewnątrzkadrowego, poziomego i pionowego, dźwięku itp. Interpretacja kompo-
zycyjna skupia się również na badaniu praktyk remiksacyjnych (intermedialności 
i intertekstualności) w filmie, telewizji i nowych mediach25. Interpretacja kompo-
zycyjna należy do kanonu ikonograficzno-ikonologicznych strategii badawczych, 
które podejmują wysiłek analitycznego opisu, klasyfikacji oraz syntetycznej inter-
pretacji przekazów audiowizualnych. 

Inną strategią jest tzw. ana l i za  t r e śc i, określana również jako ana l i za 
danych  ( aud io )wizua lnych. Koncentruje się ona na tym, co ukazuje (au-

23 A. Gwóźdź, Obrazy..., s. 16.
24 Zob. D. J. Staley, Computers, Visualisation, and History. How New Technology will Trans-

form Our Understanding of the Past, M. E. Sharpe Armonk, New York, London, England 2003. 
25 Zob. G. Rose, Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wi-

zualnością, tłum. E. Klekot, PWN, Warszawa 2010, s. 57–80.
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dio)wizualne przedstawienie historyczne w jego modalności kompozycyjnej. 
Postuluje przyglądanie się obrazowym danym całościowo i ujawnianie wzorów 
podobieństw oraz zróżnicowań. Następnym krokiem jest zinwentaryzowanie 
całości materiału badawczego za pomocą kategorii kodujących w taki sposób, 
aby w miarę możliwości poznać jego ogólną zawartość. Kolejny etap to analiza 
ustrukturyzowana. Polega ona na ilościowym szacowaniu i określaniu istotności 
przedstawianych w przekazach (audio)wizualnych elementów – np. częstotliwość 
występowania w filmie postaci, kontaktów pomiędzy postaciami, charaktery-
stycznych ruchów, odzywek. Tego rodzaju dane mają charakter statystyczny, jako 
takie mogą być nanoszone na wykresy i wizualizowane. Mogą być też poddane 
analizie statystycznej. W ostatnim etapie poprzez przegląd kompletnego materiału 
badawczego zwraca się uwagę na znaczenia szczegółów. Chodzi tu o ulokowanie 
detali danych wizualnych w pełnym kontekście (np. całego filmu), określającym 
znaczenie tworzonych przez nie wzorów26.

Dwie nie mniej ważne i użyteczne strategie badawcze to semio tyka  i  ana -
l i za  dyskur su . Pierwsza dostarcza kategorii (znak ikoniczny, znak indeksowy, 
symbol, kod, znaki syntagmatyczne, znaki paradygmatyczne, znaki konotatyw-
ne, metonimiczne, synekdochalne itp.) pozwalających badać, jak poszczególne 
historyczne przedstawienia (audio)wizualne są ustrukturowane. Druga traktuje 
przekaz (audio)wizualny jako tekst. Bada, w jaki sposób dyskurs historyczny wy-
raża się jako intertekstualne i intermedialne audiowizualne przedstawienie histo-
ryczne. Analiza dyskursu koncentruje się również na tym, jak różnego rodzaju 
wizualne przedstawienia historyczne tworzą konkretne historyczne wizje świa-
ta i człowieka. Skupia się na organizacji retorycznej audiowizualnego dyskursu 
historycznego. Bada audiowizualny dyskurs historyczny w określonym układzie 
odniesienia pod kątem jego zdolności przemieniania widzialnego w niewidzial-
ne i niewidzialnego w widzialne, tzn. procesów i strategii wizualizacji, dewizu-
alizacji oraz rewizualizacji świata przedstawionego. Analiza dyskursu pozwala 
również badać sposoby, za pomocą których instytucje dominujące, np. muzea czy 
telewizje, wykorzystują dźwięko-teksto-obrazy do kreowania postulowanych hi-
storycznych wizji świata. Analiza koncentruje się w tym przypadku na wyrażaniu 
się dyskursu historycznego przez instytucjonalne aparaty i technologie27. 

Strategią badawczą, której w kontekście prowadzonych w niniejszym tekście 
rozważań nie sposób pominąć, jest także he rmeneu tyka  p rzekazów (au -
d io )wizua lnych. Koncentruje się ona na próbie rozumienia działań ludzkich, 
w tym konkretnym przypadku intencji i motywacji twórców przekazów audiowi-
zualnych – filmów, fotografii, infografik itp. Hermeneutyka przekazów audiowi-
zualnych odnosi się także do ukazywanych w filmie, na fotografii, na obrazach 

26 Zob. ibid., s. 83–99. Zob. też: K. Olechnicki, Antropologia obrazu..., s. 227–228.
27 Zob. G. Rose, Interpretacja materiałów…, s. 101–134 i 173–231. Zob. też: M. Lisowska- 

-Magdziarz, Analiza tekstu w dyskursie medialnym, Wyd. UJ, Kraków 2006.
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zachowań postaci. Zakłada na przykład, że oglądane na ekranie telewizora za-
chowania ludzi stanowią oznaki ukrytych stanów subiektywnych. Interpretacja 
polega na rozszyfrowaniu tych symptomów i ujawnieniu tego, co oznaczają. In-
terpretacja intencji autora przekazu wizualnego, zachowań przedstawianych po-
staci, a w konsekwencji odkrycie znaczenia danego dzieła audiowizualnego, jest 
poprawna, kiedy uwzględnia kontekst historyczny28. Opisana wyżej historyczna 
hermeneutyka obrazu zakłada zatem, że znaczenie przekazu audiowizualnego jest 
w nim zakodowane i należy je rozszyfrować w akcie interakcji interpretacyjnej, 
odwołującej się do kompetencji kulturowej typowej dla epoki/kontekstu jego po-
wstania. Z kolei adaptacyjna hermeneutyka obrazu zakłada, że znaczenie (w tym 
historyczne) przekazu audiowizualnego nie jest jego immanentną składową, tym 
samym nie jest ono przez badacza odkrywane, przeciwnie – jest wytwarzane albo 
konstruowane w procesie interakcji interpretacyjnej w jego własnym kontekście 
kulturowym przy użyciu jego bieżącej kompetencji kulturowej i w celu przez nie-
go zamierzonym29. 

Niezwykle użytecznym podejściem badawczym jest historyczna ana l i za 
spo łecznego  funkc jonowan ia  p rzekazów (aud io )wizua lnych, na-
zywana niekiedy społeczną albo kulturową historią obrazów bądź też antropo-
logią mediów. Koncentruje się ona na badaniu mediów i materialności obrazów, 
genezy i mobilności obiektów (audio)wizualnych, funkcjonowania obiektów (au-
dio)wizualnych w poszczególnych kontekstach kulturowych, społecznych skut-
ków oddziaływań obiektów (audio)wizualnych30. 

Ważnym zagadnieniem dla historii wizualnej są badan ia  widowni  hi-
storycznych przekazów audiowizualnych. Jakościowe (za pomocą wywiadu po-
głębionego) i ilościowe (za pomocą ankiet) badania widowni koncentrują się na 
eksploracji społecznej recepcji wizualnych przedstawień historycznych oraz ich 
wpływu na społeczną świadomość historyczną itp.31

Niezwykle użyteczną matrycą metodologiczną do badań nad multimedial-
nymi hipertekstami historycznymi jest nawiązująca do tradycji rosyjskiego for-
malizmu, strukturalnej semiotyki, ale osadzona w postmodernizmie, koncepcja 
„języka” nowych mediów i kulturowo-medialnego „remiksu” Lva Manovicha32.

Spośród przywołanych powyżej w wielkim skrócie strategii badawczych 
jedyną stricte ikonolologiczną koncepcją, niejako od początku intencjonalnie 

28 Zob. P. Sztompka, Socjologia wizualna…, s. 77–81; U. Eco, Interpretacja i historia, [w:] In-
terpretacja i nadinterpretacja, tłum. T. Bieroń, red. S. Collini, Wyd. Znak, Kraków 1996, s. 25–44.

29 Zob. na ten temat: A. Szahaj, Granice anarchizmu interpretacyjnego, „Teksty Drugie” 1997, 
nr 6, s. 5–33.

30 Zob. A. Briggs, P. Burke, Społeczna historia mediów. Od Gutenberga do Internetu, tłum. 
J. Jedliński, PWN, Warszawa 2010.

31 Zob. G. Rose, Interpretacja materiałów…, s. 233–254.
32 Zob. L. Manovich, Język nowych mediów… 
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stworzoną dla eksploracji obrazów, jest analiza kompozycyjna. Pozostałe – her-
meneutyka, semiotyka, analiza dyskursu i „języka” nowych mediów – wywo-
dzą się z tradycji badań nad pisanym tekstem oraz językiem pojęciowym i zo-
stały przystosowane w procesie konkretyzacji teorii do badań nad mediami oraz 
przekazami audiowizualnymi. Strategie badawcze, takie jak analiza społecznego 
funkcjonowania obrazów oraz badania publiczności audiowizualnych przekazów, 
zakorzenione są w teorii nauk społecznych, która, podobnie jak przywołane wyżej 
teorie tekstologiczne i lingwistyczne, została poddana procedurze konkretyzacji 
dla potrzeb badań nad mediami i obrazami. 

Jako że historia wizualna w swoich badaniach w olbrzymim stopniu posiłkuje 
się przywołanymi powyżej strategiami analitycznymi i interpretacyjnymi jest ona 
specjalizacją, która bazuje na metodologii eklektycznej, takiej, która w najszer-
szym możliwym spektrum pozwala eksplorować audiowizualne przekazy histo-
ryczne z pozytywnym skutkiem poznawczym. Dzięki metodologicznemu eklek-
tyzmowi historyk wizualny nie jest całkowicie bezradny wobec wszechobecnych 
mediów, ekranów i obrazów. Co więcej, dzięki historii wizualnej historia jako 
dyscyplina badawcza nie będzie sprowadzana do roli nauki pomocniczej, innych 
dziedzin wiedzy, szczególnie multidyscyplinarnego kulturoznawstwa, znakomi-
cie przygotowanego do badania audiowizualnego wymiaru kultury.

Na gruncie historii wizualnej cały czas trwają prace nad rozwojem narzędzi 
badawczych, pojęć i kategorii analizy metodologicznej uwzględniających teorio-
poznawcze potrzeby historiofotii. Jest to szczególnie ważne zwłaszcza w dobie 
nowych mediów, które przez swoją specyfikę zacierają granicę pomiędzy prze-
szłością, teraźniejszością i przyszłością, dekonstruują linearną strukturę jedno-
kierunkowego czasu historycznego, rozmontowują tradycyjną historyczność, za-
stępując ją „historycznością schizofreniczną”, charakteryzującą się rytmicznym 
czasem wielokierunkowym33, przez co stawiają nowe wyzwania przed historyka-
mi, którzy na nowo muszą przemyśleć swoją dyscyplinę, przedmiot badań, epi-
stemologię i metodologię. 

Przywołane wyżej w wielkim skrócie strategie jako narzędzie poznania wy-
korzystują  język pojęciowy, co oznacza, że wyniki badań są prezentowane w po-
staci pisanych narracji. W konsekwencji mamy do czynienia z sytuacją, w której 

33 Zob. np. W. Wrzosek, Czy historia ma przyszłość?, [w:] Gra i konieczność. Zbiór rozpraw 
z historii historiografii i filozofii historii, red. G. A. Dominik, J. Ostoja-Zagórski i W. Wrzosek, 
Bydgoszcz 2005, s. 13; Z. Bauman, Śmierć i nieśmiertelność. O wielości strategii życia, Warszawa 
1998, s. 197; K. Jenkins, Why History? Ethics and postmodernity, Routledge, London and New 
York 1999, s. 163–183; E. Deeds Ermath, Sequel to History. Postmodernism and the Crisis of Rep-
resentational Time, Princeton Univeristy Press, Princeton, New Jersey 1992; J. Baudrillard, Gorące 
malarstwo, skazany obraz, „Magazyn Sztuki” 1995, nr 6/7, s. 250–259; F. Jameson, Postmodernizm 
i społeczeństwo konsumpcyjne, [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Kraków 
1997, s. 201–205, 212–213; P. Witek, Między historią a post-historią – czyli „historyczność schi-
zofreniczna”, [w:] Oblicza przeszłości, red. W. Wrzosek, Epigram, Bydgoszcz 2011, s. 127–155.
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audiowizualny wymiar kultury zostaje zredukowany do logiki i struktury kultury 
werbalnej. 

W dobie komunikacji medialnej pojawiły się możliwości prowadzenia badań 
nad kulturą audiowizualną i jej wytworami, w tym wizualizacjami historii/prze-
szłości, za pomocą narzędzi powstałych na gruncie kultury audiowizualnej. Ozna-
cza to, że szeroko rozumiane audiowizualne formy refleksji historycznej – obrazy, 
fotografie, filmy, seriale telewizyjne – mogą być badane za pomocą audiowizual-
nych narzędzi. Na przykład program taki jak Image Plot pozwala przebadać tysią-
ce zdjęć z określonego zakresu tematycznego czy tysiące klatek filmu. Programy 
Image Montage czy Image Slice umożliwiają przebadanie dominujących kolorów 
w filmie, pokazanie ich zmiany na osi czasu, uwypuklenie stylów w strukturze 
dzieła itp.

Znakomitą egzemplifikacją wykorzystania nowych audiowizualnych techno-
logii w nauce i praktyce badawczej może być współczesna medycyna, gdzie ekra-
ny i monitory komputerów są tak samo ważnym elementem praktyki lekarskiej, 
jak lancet czy stetoskop. Laparoskopia, USG, RTG czy komputerowa tomografia 
na nowo pozwalają „wedrzeć” się w ciało człowieka. „Poza pacjentem i chirur-
giem – pisze Andrzej Miciński – ekran jest najważniejszą składową, bez której 
zabieg odbyć się nie może. Stanowi centrum, na którym skupia się uwaga całego 
zespołu operacyjnego. Chirurg, o zgrozo!, zainteresowany jest bardziej obrazem 
na ekranie niż pacjentem. Ekran jest katalizatorem pomyślnego zabiegu”34. Mamy 
tu do czynienia ze zjawiskiem wizualizacji medycyny, co oznacza, że przedmiot 
interwencji lekarskiej jest kulturowo strukturowany przez medialne technologie 
ekranów. Ekran w związku z powyższym, w procesie wizualizacji, bierze udział 
we współtworzeniu „przedmiotu inwazji”, wnętrza ciała pacjenta, dzięki czemu 
interwencja chirurga staje się nie tylko możliwa, ale jest to również interwencja 
innego rodzaju, wymagająca od lekarza znajdującego się niejako w odmiennej 
sytuacji kulturowej nowych kompetencji kulturowych, refiguracji i reorganizacji 
myślenia i działania.

Wydaje się, że nic nie powinno stać na przeszkodzie, aby podobnie ważną 
rolę odgrywały audiowizualne media w akademickiej historii. Historycy, obok 
pisania naukowych rozpraw, mogliby np. realizować badawcze filmy historycz-
ne – tzw. wideohistorie z wykorzystaniem cyfrowych kamer wideo i programów 
do nieliniowego montażu materiałów audiowizualnych (np. Corel VideoStudio 
ProX5). Historyczny film badawczy powinien być dziełem wykształconego na 
uniwersytecie historyka. Scenariusz, fabuła, narracja oraz tekst takiego filmu po-
winny bazować na materiale badawczym i naukowej wiedzy historyka. Tym sa-
mym za badawczy film historyczny można uznać tylko taki film, który stanowi re-

34 A. Miciński, Ekrany w chirurgii – laparoskopia, [w:] Wiek ekranów, red. A. Gwóźdź i P. Za-
wojski, Kraków 2002, s. 520.
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zultat naukowych badań historycznych. Badawczy film historyczny powinien być 
poznawczym narzędziem w badawczej pracy historyków, poszerzać ich intelek-
tualne i zawodowe horyzonty oraz zakres wiedzy historycznej. Historyczny film 
badawczy powinien używać estetycznych środków wyrazu wypracowanych na 
gruncie filmu dokumentalnego i niefikcjonalnego, realistycznego i eksperymen-
talnego. Historyczny film badawczy powinien być polifoniczny i refleksyjny. Jako 
taki powinien przedstawiać historię minionego świata oraz w miarę możliwości 
pokazywać badania prowadzone przez historyka. Przeznaczeniem historycznego 
filmu badawczego nie jest ani telewizja, ani kino. Należy traktować go raczej jako 
formę naukowej komunikacji – wideonarrację historyczną z wieloma załączni-
kami, w tym tekstami drukowanymi. Historyczne filmy badawcze powinny być 
udostępniane w Internecie na specjalnie do tego celu sprofilowanych portalach 
historycznych. Historyczny film badawczy powinno się realizować bez zatrudnia-
nia profesjonalnej ekipy. Historyk realizujący film badawczy powinien pełnić jed-
nocześnie kilka funkcji: badacza, scenarzysty, operatora, montażysty i reżysera. 
Należy dążyć do organizowania specjalnych konferencji naukowych (naukowych 
festiwali filmowych), podczas których odbywałyby się projekcje filmów oraz na-
ukowe debaty o wkładzie wideohistorii w rozwój wiedzy i kultury historycznej. 
Aby sformułowane wyżej postulaty mogły być zrealizowane, konieczne jest włą-
czenie w zakres studiów historycznych kursów z realizacji i analizy filmu35. 

Historia wizualna jest szczególnie predestynowana do kooperacji z innymi 
specjalnościami historycznymi, takimi np. jak historia mówiona oraz historia ma-
terialna. W pierwszym przypadku badacze wykorzystują cyfrowe kamery, aby 
nagrywać wywiady ze świadkami wydarzeń z przeszłości. Historycy wizualni 
mogliby wykorzystywać do realizacji swoich badawczych filmów zebrane przez 
reprezentantów historii mówionej wideonotacje. Mogliby tworzyć zespoły reali-
zujące wspólne duże wideohistoryczne projekty badawcze. W drugim przypadku, 
gdzie w polu zainteresowania badaczy znajduje się kultura materialna, historia 
wizualna mogłaby być pomocna przy wizualnych analizach materialnych arte-
faktów z przeszłości. Wideohistoria umożliwiałaby przedstawienie materialnych 
artefaktów w formie niedostępnej dla pisanych narracji. Tu historycy wizualni 
oraz historycy zajmujący się kulturą materialną również mogliby tworzyć ze-
społy badawcze realizujące wspólne wideohistoryczne projekty badawcze i pre-
zentować wyniki badań w postaci filmów naukowych. Z powodzeniem historia 
wizualna mogłaby również kooperować z konstytuującą się specjalnością, jaką 
jest odtwórstwo historyczne i ruchy rekonstrukcyjne. Mogłaby badać fenomen 

35 Jest to propozycja inspirowana dokonaniami antropologów i socjologów wizualnych. Zob. 
J. Ruby, Kilka opowieści z Oak Park: eksperymentalna wideoetnografia, tłum. W. Rapior, [w:] Ba-
dania wizualne w działaniu, red. M. Frąckowiak i K. Olechnicki, Bęc Zmiana, Warszawa 2011, 
s. 153–176; R. Sooryamoorthy, Kulisy kręcenia filmów badawczych w socjologii, tłum. M. Brzo-
zowska-Brywczyńska, [w:] Badania wizualne w działaniu, s. 177–200.
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ruchów rekonstrukcyjnych, poddawać go wizualnej analizie i ukazywać poprzez 
audiowizualne formy wyrazu, a więc w sposób niedostępny pisanym narracjom 
historycznym.

Zatem historia wizualna jawi się jako niezwykle interesująca specjalizacja 
w obrębie historii, pozwalająca uchwycić te obszary badawcze (audiowizualną 
przestrzeń doświadczenia), które dla tradycyjnej nauki historycznej są/bywają 
niedostępne i nieistotne36.

METHOdOlOgICAl PROblEMS OF vISUAl HISTORy

 Visual history emerged as a research trend resulting from transformations of contempo-
rary verbal culture into audiovisual. Verbal culture created historiography, i.e. reflections on the 
past understood as more or less scientific and literary writing of history. Owing to advanced media 
communication technologies: photography, film, TV, video, DVD, and computers, visual culture 
made it possible to conduct reflection on the past by means of analog and digital, moving and static, 
or talking and silent pictures of different origin. 

Visual history opposes the dominance of conceptual language, and printed or written historical 
narratives in learning about, studying and presenting the past. It points out that the past and history 
can be thought of with a positive cognitive effect not only in terms of conceptual language but also 
by means of diverse texts, sounds and pictures integrated in particular media, i.e. audiovisual pre-
sentations.  Visual history suggests that academic history should use media technologies to conduct 
studies and present their results as various audiovisual forms of expression.

Audiovisual forms of reflection on the past pose new methodological and epistemological 
requirements on historians (overwhelmingly trained in the paradigm of verbal culture) because they 
mould the presented historical worlds in a different form than in classic written narratives. Tradi-
tional historical narrative as the text is characterized by the fact of being static, silent and linear. 
Written historical narrative is unable to provide opportunities to encounter non-linguistic products of 
culture, visual and sound effects which, as products of a different frame of reference, elude concep-
tualization procedures. Audiovisual and multimedia forms of historical reflection are characterized 
by simultaneity, dynamism, intermediality, and interactivity. The screen can simultaneously show 
the whole visible spectrum of the experienced worlds: colors, architecture, clothes, hair styles, fur-
nishings, movement, sound, etc.  The historical world on screen appears to be far more complicated 
than the one we are dealing with in linear and sequential written historical narrative. 

Research categories developed by historiography are not useful in analyses conducted in the 
area of visual history. Consequently, visual history as a very young discipline makes use of me-
thodologies developed in other sciences such as media science, semiotics, history of art, picture 
anthropology, and media archeology. Visual history is a specialization which is based on an eclectic 
methodology, one that enables exploration of audiovisual historical sources with a positive cognitive 
result in the widest scope possible.

36 Tekst będzie opublikowany również w języku ukraińskim w czasopiśmie „Ejdos”, wydawa-
nym przez Ukraińską Akademię Nauk.

PIOTR WITEk



MATERIAŁY





RES HISTORICA 37, 2014

Wielka własność ziemska w Sanocczyźnie była już niejednokrotnie przed-
miotem zainteresowania historyków. Problematykę tę poruszano głównie w kon-
tekście procesów osadniczych oraz przemian w stanie posiadania szlachty, skarbu 
królewskiego i duchowieństwa. W tej kwestii dysponujemy zarówno fundamen-
talnymi opracowaniami, jak i edycjami źródeł dla późnego średniowiecza oraz 
czasów nowożytnych (do początku XVIII w.)1.

Poza tym dużo uwagi poświęca się dziejom regionu pod zaborami. W usta-
leniach dotyczących majątków ziemskich wykorzystuje się znane powszechnie 
„Schematyzmy galicyjskie”. Począwszy od roku 1827, zamieszczano w nich 
wykazy dominiów i ich właścicieli w poszczególnych cyrkułach Galicji. W do-
bie konstytucyjnej (po 1848) funkcję „Schematyzmów” w tym zakresie przeję-
ły nieco dokładniejsze skorowidze miejscowości. Ukazywały się one samoistnie 
średnio raz na dekadę dla całej prowincji2. Niestety kompletność wspomnianych 
wykazów nie szła w parze z aktualnością. Często figurowały w nich osoby zmarłe 
od wielu lat. Z reguły ograniczano się też do podania tylko jednego właściciela 
dóbr, bez wyszczególnienia właścicieli zbiorowych.

1 M.in. A. Fastnacht, Słownik historyczno-geograficzny ziemi sanockiej w średniowieczu, 
cz. 1–3, Brzozów–Rzeszów–Kraków 1991–2002; idem, Osadnictwo w ziemi sanockiej w latach 
1340–1650, Wrocław 1962; E. Trzyna, Ziemia sanocka i struktura jej własności feudalnej od połowy 
XVI do drugiej połowy XVII w., „Rocznik Województwa Rzeszowskiego” R. 9: 1978, s. 145–184; 
Z. Budzyński i K. Przyboś, Rejestr poborowy ziemi sanockiej z 1640 roku, Rzeszów 1998; idem, 
Rejestr poborowy ziemi sanockiej z 1665 roku, Rzeszów 1998.

2 Np. H. Stupnicki, Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w królestwie Galicyi i Lo-
domeryi […], Lwów 1855; Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w Królestwie Galicyi 
i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem, Lwów 1868.
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Lepszy pogląd na stosunki własnościowe dają księgi wieczyste (tabularne) 
wielkich dóbr przechowywane w archiwach dzisiejszych Sądów Rejonowych3. 
Założono je dla poszczególnych majątków około roku 1885. Rozwiązano wtedy 
wspólną dla całej Galicji Tabulę Lwowską i przekazano jej kompetencje organom 
powiatowym. Do nowych ksiąg przenoszono z Tabuli wcześniejsze zapisy do-
tyczące zmian własności i ciężarów. Cofano się przy tym zazwyczaj do połowy 
XIX w. Czasem, wobec pokoleniowych zaszłości i długotrwałych postępowań 
spadkowych, przenoszono i wcześniejsze zapisy. W ten sposób zachował się dość 
ciągły obraz interesujących nas problemów od późnych czasów pańszczyźnia-
nych po reformę rolną.

Dotkliwą luką w naszej wiedzy zarówno o majątkach w Sanockiem, jak i na 
całym niemal Pogórzu, jest natomiast wiek XVIII i początek XIX stulecia. Wy-
pełnić ją może jedynie gruntowna kwerenda w księgach grodzkich i ziemskich 
sanockich (dawnego województwa ruskiego) oraz we wspomnianej już Tabuli 
Lwowskiej, która zastąpiła akta staropolskie w roku 1780. Niestety, obydwa zbio-
ry znajdują się w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we 
Lwowie. Większość polskich badaczy i miłośników, niemogąca pozwolić sobie 
z różnych względów na kwerendy na Ukrainie, zdana jest na wyrywkowe infor-
macje z herbarzy, pamiętników i nielicznych prac krajoznawczych o przedwojen-
nej bazie źródłowej4. Rzutuje to bardzo na jakość opracowań o poszczególnych 
miejscowościach. W wielu z nich interesujący nas okres traktowany jest bardzo 
lakonicznie bądź w ogóle pomijany. Braki źródłowe są szczególnie widoczne 
w literaturze popularnej, w tym w przewodnikach chętnie nawiązujących do dwo-
rów w czasach szlacheckich. Nierzadko sięga się do legend, wyjątków z literatu-
ry pięknej, w tym fikcyjnych historii z powieści Zygmunta Kaczkowskiego. Bez 
krytycznego komentarza utrwala się w ten sposób informacje bardzo niedokładne, 
czasem zupełnie bałamutne, które z czasem mogą przeciekać i do obiegu czysto 
naukowego.

Wzmianek o posiadaczach dóbr zabrakło także w dwóch cennych zestawie-
niach dla końca XVIII w. Mowa tu o statystykach wyznaniowych pogranicza pol-
sko-ruskiego z roku 17855 oraz o opublikowanej niedawno Metryce Józefińskiej 
z cyrkułów rzeszowskiego, sanockiego i tarnowskiego z lat 1785–17876.

3 Dla regionu sanockiego księgi tabularne wielkiej własności przechowują dziś Sądy Rejono-
we w Brzozowie, Krośnie, Przemyślu i Sanoku.

4 Np. J. Trzecieski, Pamiątki i wspomnienia z sanockiej ziemi, Krosno 1907; W. Pulnarowicz, 
U źródeł Sanu, Stryja i Dniestru (historia powiatu turczańskiego), Turka 1927.

5 Z. Budzyński, Ludność pogranicza polsko-ruskiego w II połowie XVIII wieku, t. 2, Przemyśl 
1993.

6 A. Falniowska-Gradowska, F. Leśniak, Struktura własności ziemskiej i użytkowanie gruntów 
w cyrkułach rzeszowskim, sanockim i tarnowskim w świetle katastru józefińskiego (1785–1787), 
Toruń 2009.
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Stosunkowo najwięcej informacji o własności ziemskiej w Sanockiem kon-
densują prace poświęcone Bieszczadom i Pogórzu Przemyskiemu. Dane z przeło-
mu XVIII i XIX w. znajdujemy w słowniku krajoznawczym Stanisława Kryciń-
skiego7, licznych opracowaniach Macieja Augustyna8 oraz materiałach Romana 
Marcinka (wykorzystujących krakowskie Teki Schneidra)9. Cenna jest też mono-
grafia Polany Teofila Wojciechowskiego ze względu na wykorzystanie osiemna-
stowiecznych metryk kościelnych dotyczących szlachty10.

Dla kilkunastu sanockich miejscowości, zamieszkanych przez znaczną ilość 
szlachty, pewne uzupełnienia przynosi zestawienie galicyjskich zaścianków 
Krzysztofa Ślusarka11. Źródłem prawie nieznanym pozostaje natomiast repety-
torium aktów zajęcia i sprzedaży przez rząd austriacki dóbr koronnych, wydane 
w 1909 r. przez Eugeniusza Barwińskiego12. Zestawienie to, obejmujące całą Ga-
licję, zawiera nazwiska posesorów królewszczyzn i ich późniejszych nabywców 
oraz daty zawarcia transakcji (okres 1778–1828). Repetytorium jest znakomitym 
dopełnieniem powszechnie cytowanej pracy Kornela Czemeryńskiego13. Oby-
dwie pozycje umożliwiają prześledzenie losów kilkudziesięciu królewszczyzn 
ziemi sanockiej.

Wzbogaceniem dotychczasowych ustaleń jest prezentowany poniżej wykaz 
dominiów w cyrkule sanockim z roku 1804. Pochodzi on z topograficzno-staty-
stycznych materiałów Antona bar. Baldacciego (1756–1841), wysokiego urzędni-
ka Kancelarii Nadwornej Galicyjskiej. Spuścizna ta przechowywana jest w Au-
striackim Archiwum Państwowym w Wiedniu14. Baldacci, jako zaufany współ-

7 S. Kryciński, Bieszczady. Słownik historyczno-krajoznawczy, cz. 1: Gmina Lutowiska, 
i cz. 2: Gmina Cisna,  Warszawa 1995–1996.

8 M.in. M. Augustyn, Dwór w Ustianowej Górnej, „Bieszczad”, R. 5: 1998, s. 11–45; idem, 
Z dziejów dworu w Dwerniku, „Bieszczad”, R. 8: 2001, s. 11–83; idem, Dzieje rodzin szlacheckich 
herbu Przestrzał od XVI do XVIII w., cz. 1–2, „Bieszczad”, R. 9 i 10: 2002 i 2003, s. 9–52 i 9–74; 
idem, Stosunki ekonomiczne i społeczne w dobrach górskich rodziny Ossolińskich w XVIII w., 
„Bieszczad”, R. 13: 2007, s. 9–64.

9 R. Marcinek, Dane historyczne dla miejscowości w obrębie Bieszczadzkiego Parku Narodo-
wego i otuliny, „Monografie Bieszczadzkie”, t. 12, Ustrzyki Dolne 2001.

10 T. Wojciechowski, Polana – wieś bieszczadzka. Dzieje cywilne i kościelne, Polana 2009.
11 Jako aneks w pracy: K. Ślusarek, Drobna szlachta w Galicji 1772–1848, Kraków 1994.
12 E. Barwiński, Repetytoryum znajdujących się w Bibliotece Uniwersyteckiej we Lwowie ak-

tów zajęcia i sprzedaży dóbr królewskich i kościelnych, „Teka Konserwatorska: rocznik Koła c.k. 
Konserwatorów Starożytnych Pomników Galicyi Wschodniej”, t. 3: 1909, z. 2, s. 1–52.

13 K. Czemeryński, O dobrach koronnych byłej Rzeczypospolitej polskiej, Lwów 1870; infor-
macje dotyczące królewszczyzn ziemi sanockiej na s. 219–229.

14 Oddział: Archiwum Domu, Dworu i Państwa przy Minoritenplatz 1 (Haus-, Hof und Staat-
sarchiv [dalej: HHStA]), zespół: Kabinettsarchiv. Materiały Baldacciego dotyczące Galicji znajdują 
się w 9 kartonach: karton 1: „Bereisung Westgaliziens durch Baldacci 1801”; kartony 2–9: „Topo-
graphisch-statistischer Entwurf für Galizien 1804”, podział na akta cyrkułów Galicji Wschodniej 
(I zabór) – „Westegalizische Kreise” i Zachodniej (III zabór) – „Ostgalizische Kreise”. W polskiej 
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pracownik cesarza Franciszka II, delegowany był w 1799 r. do inspekcji polskich 
obszarów zajętych przez Austrię w ramach trzeciego rozbioru. Zebranie bogatych 
materiałów oraz liczne wywiady z miejscową ludnością dały Baldacciemu pod-
stawę do memoriału o stanie nowych nabytków terytorialnych Cesarstwa. Podob-
ny cel miały raporty ze starostw zbierane w roku 1804, tym razem już z obsza-
ru całej Galicji, Zachodniej i Wschodniej. Są to mniej lub bardziej zwarte opisy 
i tabele odnoszące się do poszczególnych cyrkułów. Ukazują położenie ludności, 
duchowieństwa, szkół, rolnictwa, rzemiosła.

Raporty z 1804 r. stanowią przeważającą część spuścizny Baldacciego. Była 
ona szerzej wykorzystana jedynie przez Tadeusza Mencla w badaniach nad Gali-
cją Zachodnią, i to z ograniczeniami15. Ze względu na szeroki zasięg i szczegóło-
wość archiwalia te zasługują na całościowe wydanie. Największą bodaj wartość 
ma dziś partia odnosząca się do Kresów Południo-Wschodnich domagających się 
edycji źródeł i profesjonalnych prac krajoznawczych.

Prezentowany wykaz dominiów znajduje się w fascykule o nazwie Sanok 
liczącym około 200 stron rękopisów16. Na tle podobnych wykazów z innych cyr-
kułów wyróżnia się tym, iż oprócz nazwiska właściciela zawiera uwagi o miejscu 
jego przebywania i sposobie zarządzania majątkiem. W niektórych przypadkach 
odnotowano sądowy sekwestr majątku czy fakt istnienia we wsi dwóch dwo-
rów. Są to lakoniczne, ale trudne do zdobycia skądinąd informacje, atrakcyjne 
dla badacza historii lokalnej. Unikalna jest także osobna tabela ukazująca bie-
żące dzierżawy w cyrkule. Podano w niej czas i wysokość rocznych kontraktów 
oraz nazwiska dzierżawców. Ci ostatni, ze względu na dużą mobilność, są ciężko 
uchwytni w źródłach, zaś fakt wypuszczenia majątku w dzierżawę nie zawsze był 
odnotowany w księgach tabularnych.

Warto zauważyć, iż uporządkowane wykazy dominiów (sprzed roku 1827) 
nie pojawiały się w literaturze o Galicji. Wyjątkiem jest praca poświęcona Tarno-
polszczyźnie w latach 1809–181517.

CyRkUł SANOCkI 1782–1855

Będący przedmiotem raportu cyrkuł sanocki był jednostką ustanowioną 
w ramach reformy administracyjnej Galicji z 1782 r. Kończyła ona dziesięcioletni 

literaturze informacje o zespole podaje J. Gaul, Polonica w Austriackim Archiwum Państwowym 
1772–1918, Warszawa 2003, s. 404–405.

15 T. Mencel, Galicja Zachodnia 1795–1809, Lublin 1976, s. 7–11.
16 HHStA/Kabinettarchiv/Nachlässe der Kabinettkanzlei/Nachlass Baldacii/Karton 9: Sanok–

Jasło, s. 58–63.
17 J. Leszczyński, Rządy rosyjskie w kraju tarnopolskim 1809–1815, Kraków 1903, s. 189–

204. Praca  zawiera wykaz dominiów i ich właścicieli wyłączonych w 1810 r. z terytorium Galicji 
i przyłączonych do tzw. kraju tarnopolskiego Cesarstwa Rosyjskiego, w tym 160 dominiów cyrkułu 
tarnopolskiego (cały cyrkuł), 89 zaleszczyckiego, 14 brzeżańskiego i 7 złoczowskiego.
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okres wstępnych i dość skomplikowanych podziałów prowincji. Wprowadzony 
wtedy układ 18 cyrkułów dotrwał z drobnymi zmianami do roku 185518.

W literaturze trudno o opis granic cyrkułu. W dużej mierze pokrywał się 
on z obszarem ziemi sanockiej województwa ruskiego (po odjęciu południowej 
Rzeszowszczyzny, a dodaniu regionu dobromilskiego). Jego orientacyjne granice 
nanoszono na ogólnych mapach Galicji, m.in. na mapie Franza Raffelspergera 
z roku 184619.

Według statystyk z katastru józefińskiego (1785–1787) cyrkuł liczył 483 
miejscowości, w tym 17 miast i 466 wsi. Z tych ostatnich 372 (79,5%) było wła-
snością szlachecką, 68 (14,5%) królewską, a 26 (6%) stanowiło posiadłości du-
chowieństwa20. Natomiast urzędowy spis z roku 183321 wykazuje już tylko 476 
osad. Różnica ta jest zapewne efektem formalnego zaniku kilku przysiółków (fol-
warków) względnie wójtostw w dobrach rządowych.

Początkowo siedzibą władz cyrkularnych było Lesko. Po pożarze miastecz-
ka w roku 1787 przeniesiono ją na stałe do Sanoka. Na czele cyrkułu stał staro-
sta, którego funkcję w roku 1804 sprawował Józef Ksawery bar. von Linker22. 
W codziennej praktyce nadzór nad obszarem sprawowały trzy sekcje nadzorowa-
ne przez komorników, zwane potocznie kamerami. Mieściły się one w Sanoku, 
Lesku i Dobromilu. Dla zapewnienia lepszego kontaktu ze społeczeństwem na 
komorników obierano przeważnie Polaków. Byli to niemal wyłącznie miejsco-
wi ziemianie, np.: Antoni Janowski z Falejówki (zmarły w 1819 r., sprawujący 
urząd przez ponad 40 lat)23, Jan Dunin-Rzuchowski z Niewistki (wzmiankowany 
1810, 1815)24, Franciszek Trzecieski (1786, 1787)25 czy Jan i Wojciech Laskow-
scy (1816, 1825, 1830)26.

Cyrkułowi, oprócz magistratów miast, podlegały dominia. Na dominium 
składało się kilka wsi będących w posiadaniu tego samego właściciela. Właści-
ciel-dziedzic lub zastępujący go dzierżawca był na terenie wiejskim najniższym 
przedstawicielem władzy o kompetencjach sądowych i policyjno-administracyj-

18 S. Grodziski, Historia ustroju społeczno-politycznego Galicji w latach 1772–1848, Wro-
cław 1971, s. 162.

19 F. Raffelsperger, Karte des Königreiches Galizien, b.m.w. [1846]. Mapa dostępna w Repo-
zytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych: http://rcin.org.pl (dostęp: 15.01.2014).

20 A. Falniowska-Gradowska, F. Leśniak, op. cit., s. 23.
21 Consignatio Bonorum terrestrium Regni Galiciae, juxta Circulos, ordine Alphabetico una 

cum indicatis concernentibus Sectionibus Camerarialibus, Leopoli 1833, s. 44–48.
22 Schematismus für die Königreiche Galizien und Lodomerien, 1799, 1803, 1806.
23 J. Trzecieski, op. cit., s. 111–117.
24 Archiwum Państwowe w Krakowie, Forum Nobilium Tarnoviensi (dalej: FNT), Pupilaria 

958.
25 Lwowska Biblioteka Akademii Nauk Ukrainy im. W. Stefanyka f. 141, d. II, rkps 731; Ar-

chiwum Sądu Rejonowego w Sanoku, whl 155: księga wieczysta Ropienki Górnej.
26 FNT, Pupilaria 1106; FNT, Succesionalia 1326 i 3851.
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nych. Swoje obowiązki wypełniał najczęściej z pomocą prywatnie zatrudnianych 
urzędników: mandatariusza, justycjariusza i translatora27.  

MATERIAł I MOżlIWOŚć jEgO WykORzySTANIA

Prezentowany wykaz obejmuje 203 dominia. Jego wadą jest to, iż nie wylicza 
kompletu wsi wchodzących w skład poszczególnych dominiów, a jedynie miej-
scowości, w których znajdowały się zarządy. Nie może być zatem podstawą do-
kładnych analiz ilościowych. Przynależność dominialna „ukrytych” wsi (ok. 270) 
jest w wielu przypadkach trudna do ustalenia. Poprzez dziedziczenie bądź sprze-
daż dominia mogły ulegać rozpadowi lub łączeniu, zaś pojedyncze wsie przecho-
dzić w drodze posagów lub darowizn z jednego do drugiego dominium. Sytuację 
komplikuje dodatkowo fakt, że dominia nie zawsze były zwarte geograficznie.

Mimo to materiał daje dobry pogląd na strukturę wielkiej własności u progu 
XIX w. Co ważne, jest kompletnym przeglądem posesjonatów i ich głównych 
siedzib w tym samym czasie. Jego skrupulatne scalenie z dotychczasowymi usta-
leniami, informacjami z herbarzy, pamiętników i metryk kościelnych może być 
podstawą do szerszego ujęcia tematu.

Praca taka powinna określić zmiany w stanie posiadania poszczególnych 
grup szlachty (mającej wówczas jeszcze całkowity monopol na ziemiaństwo) na 
tle dwóch procesów zachodzących wówczas w całej Galicji. Pierwszym był ogól-
ny upadek ekonomiczny dóbr magnackich – małodochodowych, zadłużonych, 
pozostających na wielką skalę w rujnujących dzierżawach. Drugim – masowa 
wyprzedaż królewszczyzn przed rząd, powodująca znaczny spadek cen ziemi. 
W jej rezultacie najwięksi posiadacze nie mogli się skuteczne ratować sprzedażą 
choćby części dóbr na korzystnych warunkach28.

W Sanocczyźnie kryzys objawił się całkowitym rozpadem fortuny Józefa 
Ossolińskiego (1707–1780) – byłego wojewody wołyńskiego. Z około 100 miej-
scowości, dzierżonych przez magnata do roku 1780, majątek w ciągu dwóch 
dekad stopniał do obszaru klucza leskiego (miasto Lesko z przyległościami). 
W początku XIX w. jego jedyną właścicielką stała się wnuczka wojewody, Julia 
z Mniszchów Krasicka (1777–1845). Prześledzenie losów tych osad dałoby po-
gląd na skalę awansu pomniejszych ziemian, dzierżawców i dłużników, którzy 
masowo wykupywali zadłużone dobra spadkobierców Ossolińskiego.

Uważnego zbadania wymaga także sytuacja dużych kompleksów w górskich 
częściach regionu. Mowa przede wszystkim o dobrach rodzin Balów i Karsznic-
kich (klucze baligrodzki i terczański), Fredrów (klucze ciśniański i hoczewski) 
i Łosiów (klucz rajski). Mimo kryzysu trudno mówić o raptownym ich rozpadzie 

27 Więcej szczegółów na temat systemu dominialnego: S. Grodziski, op. cit., s. 165–168.
28 W. Tokarz, Galicja w początkach ery józefińskiej w świetle ankiety urzędowej z roku 1783, 

Kraków 1909, s. 307–310.
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na przełomie XVIII i XIX w. Ulegały raczej wolniejszym podziałom, głównie po-
przez dziedziczenie w linii żeńskiej i transfery wskutek małżeństw zawieranych 
w obrębie rodziny. Ocena kondycji tej klasy posiadaczy wymaga każdorazowego 
zagłębienia się w specyfikę stosunków familijnych i zaangażowanie w dobra po-
siadane w innych regionach29.

Najliczniejszą grupą w 1804 r. byli średnio zamożni posesjonaci (dominia od 
2 do 4 wsi) i jednowioskowa szlachta. W ich rękach znajdowało się około 75% 
majątków w cyrkule. Spotykamy tu przedstawicieli domów dobrze utrwalonych 
w sanockiej tradycji, w tym Truskolaskich, Rylskich, Bukowskich, Humnickich, 
Bobowskich, Urbańskich. Można zaryzykować stwierdzenie, iż w realiach ga-
licyjskich pozycja tej grupy nie uległa zachwianiu, a nawet nieznacznie wzro-
sła (w stosunku do podupadającej magnaterii). Szanse ekonomicznych profitów 
awansu dawała jej łatwość uzyskania dzierżaw i możliwość wykupu królewsz-
czyzn. Ubiegano się przy tym z powodzeniem o tytuły arystokratyczne podnoszą-
ce prestiż rodowy i ułatwiające karierę urzędniczą lub wojskową30. Ze względu 
na wysokość opłacanego podatku dominikalnego kilkunastu sanoczan zasiadało 
też w Sejmie Stanowym we Lwowie zarówno w okresie józefińskim, jak i po 
odnowieniu Stanów w roku 181731. Rodziny te w większości utrzymały swój stan 
posiadania do końca epoki pańszczyźnianej.

Osobne zagadnienie stanowi własność i liczebność drobnej szlachty w Sanoc-
kiem. Jest to temat rozpoznany dotychczas bardzo słabo. Skupiska takie, o różnej 
genezie i strukturze,  obserwujemy w Dobrej, Polanie, Skorodnem czy Tarnawie 
Górnej. Badania K. Ślusarka  wykazały duże zróżnicowanie wewnętrzne drobnej 
szlachty w Galicji – z podziałem na m.in. dominikalną, rustykalną i czynszową32. 
Z tych kręgów rekrutowali się dzierżawcy, ekonomowie, mandatariusze czy le-
śniczy, których nie sposób pominąć w badaniach nad wielką własnością ziemską.

29 Wniosek taki nasuwa się po analizie materiałów genealogicznych i majątkowych wspo-
mnianych rodzin. Przedstawienie jej wyników wykracza poza ramy niniejszego artykułu. Balowie 
i Karszniccy: m.in. T. Mańkowski, Hoczew i Balowie, Lwów 1910; K. Przyboś, Balowie herbu 
Gozdawa, „Rocznik Przemyski”, t. 33: 1997, z. 3, s. 3–19; Ł. Bajda, Balowie. Z bieszczadzkich 
lasów na salony Krakowa i Lwowa, Rzeszów 2011; A. Boniecki, Herbarz polski, t. 9, Warszawa 
1906, s. 301; LBN f. 141, rkps 22, 96, 141 i 218; Fredrowie: m.in. K. Przyboś, Fredrowie herbu 
Bończa domus antiqui moris virtutisque cultrix, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, 
t. 3: 1997, s. 75–116; T. Żychliński, Złota księga szlachty polskiej, t. 17, Poznań 1895, s. 64–128; 
A. Boniecki, op. cit., t. 16, Warszawa 1913, s. 23–24; LNB, f. 141, op. II, rkps 285; Łosiowie: m.in. 
A. Boniecki, op. cit., t. 16, Warszawa 1913, s. 23–24; J. Dunin-Borkowski, Genealogie żyjących 
utytułowanych rodów polskich, Lwów 1895, s. 365.

30 Ze szlachty sanockiej (występującej w prezentowanym wykazie) tytuły w dobie józefińskiej 
nadano: Bukowskim h. Ozoria, Humnickim h. Gozdawa, Lewickim h. Rogala i Otockim h. Dołęga 
(hrabiowskie) oraz Bobowskim h. Gryf i Werenkom h. własnego (baronowskie) – S. Górzyński, 
Arystokracja polska w Galicji, Warszawa 2009.

31 J. Trzecieski, op. cit., s. 109–110.
32 K. Ślusarek, op. cit., passim.
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UWAgI EdyTORSkIE

Wykaz dominiów podzielony jest w rękopisie na dwie tabele: Ausweis der 
Namen Dominium, ihrer Erbherrn und Wohnungs-Aufenhalt oraz Ausweis der 
in königl. Sanoker Kreise [sich] befindenden Pächter. Prezentujemy ich tłuma-
czenie na język polski. W obydwu tabelach miejscowości zostały uszeregowane 
alfabetycznie. Zapis typu Sikorskische Erben przetłumaczono jako spadkobiercy 
Sikorskiego/iej, zakładając, że może chodzić zarówno o spadkobierców po męż-
czyźnie, jak i kobiecie. Skorygowano jedynie oczywiste błędy w pisowni nazwisk 
i miejscowości.

Tabela 1. Ausweis der Namen Dominium, ihrer Erbherrn und Wohnungs-Aufenhalt
 Wykaz dominiów, ich właścicieli i miejsce ich zamieszkania/pobytu

Dominium Właściciel Uwagi

Bachórz Józef hr. Lewicki
własny zarząd, mieszka częściowo w cyrku-
le rzeszowskim, częściowo w tarnopolskim, 
gdzie posiada [inne] dobra, tutaj rzadko

Baligród Antoni Karsznicki
wydzierżawiony Józefowi Morawskiemu, 
kontrakt jeszcze niezawarty, właściciel 
mieszka w cyrkule stanisławowskim

Bartkówka Paweł Nowosielecki mieszka w cyrkule przemyskim, własny 
zarząd

Bażanówka Jan Trzecieski
mieszka częściowo na miejscu, częściowo 
w swoim innym majątku w cyrkule 
jasielskim 

Bełchówka spadkobiercy Romainville’a zarządza samodzielnie, mieszka na miejscu

Bereska Tobiasz Żurowski mieszka na miejscu, własny zarząd

Bereźnica Wyżna Mikołaj Krajewski mieszka na miejscu, własny zarząd

Besko spadkobiercy Adama Urbań-
skiego

majątek podzielony między trójkę rodzeń-
stwa, administrowany przez „starszego” 
brata, mieszkają na miejscu

Bircza Michał hr. Humnicki własny zarząd, mieszka w swoich dobrach 
w cyrkule przemyskim

Boberka Antoni br. Werenko mieszka na miejscu, własny zarząd

Boniowice hr. Szydłowski własny zarząd, mieszka przeważnie 
w cyrkule zamojskim
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Brelików spadkobiercy Sikorskiego/iej [własna] administracja 

Brzozów magistrat administrowane przez magistrat

Brzozów rz.-k. biskupstwo przemyskie w dzierżawie

Brzuska Michał hr. Humnicki własny zarząd, mieszka w swoich dobrach 
w cyrkule przemyskim 

Brzyzawa 
(Brzeżawa) małoletni Rylscy w dzierżawie

Bukowsko spadkobiercy 
Siedliskiego/iej w dzierżawie

Buków hr. Otocki w dzierżawie

Chmiel Barth mieszka na miejscu, własny zarząd

Chorkówka Dwernicki własny zarząd, mieszka w cyrkule 
przemyskim

Chrewt Józef hr. Konarski mieszka w głównym dworze, [drugi][?] 
dwór wydzierżawiony

Cisna Jacek Fredro własny zarząd, mieszka w Rudkach 
w cyrkule samborskim

Cisowiec Julia Szczepanowska wydzierżawione

Czarna Kieszkowski wydzierżawione Rylskiemu, kontrakt 
jeszcze niezawarty

Czaszyn [Wojciech] Łępkowski mieszka na miejscu

Daszówka spadkobiercy 
Konopackiego/iej w dzierżawie

Dąbrówka Polska rządowe, w posiadaniu Józefa 
Urbańskiego zarządza samodzielnie, mieszka na miejscu

Dąbrówka Ruska Walenty Tchórznicki
zarządzane samodzielnie, właściciel  
mieszka przeważnie w swym innym majątku 
Żelichów Wielki w cyrkule złoczowskim

Dąbrówka 
Starzeńska

spadkobiercy 
Piotra Starzeńskiego

administrowane przez wdowę i spadkobier-
ców mieszkających na miejscu

Dobra małoletni spadkobiercy 
Chojnackiego/iej wydzierżawione

Dobromil dobra rządowe zarządzane przez urzędników, 
mandatariusza i nadleśniczego

WłAŚCICIElE I dzIERżAWCy dóbR zIEMSkICH W CyRkUlE SANOCkIM W 1804 R...



188

Dobromil (miasto) magistrat zarządzane przez urzędników, mandatariu-
sza i nadleśniczego

Dobrzanka Ignacy Wisłocki w dzierżawie

Drohobyczka spadkobiercy Tadeusza Ro-
ściszewskiego w dzierżawie, kontrakt jeszcze niezawarty

Dubiecko spadkobiercy 
Antoniego hr. Krasickiego

administrowane przez wdowę 
i spadkobierców 

Dudyńce 
i Markowce Onufry Truskolaski zarządza samodzielnie, mieszka na miejscu

Dwernik Tomasz Skałecki mieszka na miejscu, własny zarząd

Dydiowa Jan Wisłocki mieszka na miejscu, własny zarząd

Dydnia i Jabłonica 
Ruska Wiktoria Kromerowa główny dwór wydzierżawiony, dziedziczka 

mieszka na miejscu

Dynów Jakub Trzecieski mieszka na miejscu

Dźwiniacz Dolny Józef Romer mieszka na miejscu, własny zarząd

Dźwiniacz Górny Jan Łodyński mieszka na miejscu, własny zarząd

Falejówka Antoni Janowski własny zarząd i administracja

Glinne Bartłomiej Cieszanowski mieszka na miejscu, własny zarząd

Głębokie spadkobiercy 
Wąsowicza/owej własny zarząd

Górki 
i Wola Górecka Ignacy Giebułtowski mieszka na miejscu, administruje sam

Górzanka spadkobiercy 
Giebułtowskiego/iej jak w Pakoszówce

Grabownica Ksawery hr. Starzeński własny zarząd, mieszka na miejscu

Grabownica 
Sozańska Jan Sozański własny zarząd i mieszkanie na miejscu

Grabówka Ignacy Wisłocki mieszka na miejscu w głównym dworze, 
drugi dwór w dzierżawie

Grąziowa Rossowski i Wisłocki własny zarząd i mieszkanie na miejscu

Haczów Rządowe ma być znowu wydzierżawiony przez rząd

Harta Ignacy Skrzyński mieszka na miejscu, własny zarząd

Hoczew spadkobiercy Poźniaka/owej w dzierżawie
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Hołuczków Teodor Popiel własny zarząd i mieszkanie na miejscu

Hoszów hr. Tomatis de Valery w dzierżawie

Hulskie Teresa Niesiołowska własny zarząd, mieszka w cyrkule 
tarnowskim

Humniska Józef Bobowski [brak danych]

Huwniki Tyszkowski własny zarząd i mieszkanie na miejscu

Igioza Ignacy Parys własny zarząd, mieszka w cyrkule

Iskań Wojciech Łępkowski mieszka w cyrkule w swych dobrach 
Czaszyn

Iskrzynia spadkobiercy 
hr. Bukowskiego/iej

własny zarząd, spadkobiercy mieszkają 
w cyrkule rzeszowskim

Iwonicz Teofil hr. Załuski
administrowany samodzielnie, mieszka 
częściowo tu, częściowo w Krakowie 
i Wiedniu

Izdebki Franciszek Rucki
własny zarząd, mieszka częściowo na 
miejscu, częściowo w swoich innych 
dobrach  Siennów w cyrkule rzeszowskim

Jabłonka hr. Otocki w dzierżawie, mieszka w cyrkule 
przemyskim

Jabłonki spadkobiercy Ignacego 
Urbańskiego mieszka w cyrkule, własny zarząd

Jaćmierz Stanisław Grodzicki mieszka na miejscu, administruje sam

Jankowce parafia w Lesku własny zarząd

Jasienica Teofil hr. Załuski [brak danych]

Jasionów Rozalia Tarnawiecka własny zarząd, mieszka w cyrkule u męża 
w Temeszowie

Jaśliska rz.-k. biskupstwo przemyskie w dzierżawie

Jawornik Ruski Ludwik Wąsowicz własny zarząd, mieszka na miejscu, część 
majątku w sądowym sekwestrze 

Jureczkowa Józef Wisłocki
mieszka na miejscu, własny zarząd 
głównego dworu, drugi [dwór] 
w dzierżawie

Jurowce małoletni Rylscy w dzierżawie, mieszkają w cyrkule 
w Pisarowcach

Kalnica Ksawery hr. Krasicki zarządza samodzielnie, mieszka na miejscu
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Kiełczawa Czajkowska własny zarząd, mieszka na miejscu

Klimkówka Kazimierz Ostaszewski mieszka na miejscu, własna administracja

Kombornia spadkobiercy Urbańskiego/iej [brak danych]

Końskie Michał Fabry w dzierżawie, mieszka we Lwowie, 
zatrudniony jako inżynier cyrkularny 

Kreców Jan Siemasz własny zarząd, mieszka na miejscu

Krywe n. Sanem Józef Łączyński własny zarząd, mieszka na miejscu

Krywka Świerczyński własny zarząd, mieszka na miejscu

Krzemienna Apolonia Dydyńska w administracji sądowej

Kulaszne rządowe, w tymczasowym 
posiadaniu Mycielskiego zarządza samodzielnie, mieszka na miejscu

Kuźmina Stanisław hr. Humnicki własny zarząd, mieszka na miejscu

Ladzin Salomea Kucharska mieszka na miejscu, własna administracja

Laskówka Dwernicki własny zarząd, mieszka na miejscu

Leszczawa Dolna Karolina hr. Baworowska mieszka w cyrkule przemyskim

Leszczawa Górna Jan hr. Humnicki mieszka na miejscu, wydzierżawił główny 
dwór

Leszczawka Karolina hr. Baworowska mieszka w cyrkule przemyskim

Leszczowate Kraiński mieszka na miejscu, własny zarząd

Lipa Gumowski mieszka na miejscu, własny zarząd

Lisko hr. Krasicka, z domu 
Mniszech własny zarząd, mieszka na stałe w cyrkule

Liszna Stanisław Medyński własny zarząd i administracja

Lubatówka przemyska kapituła kate-
dralna w dzierżawie

Lutowiska Teodor Górski zarząd własny, mieszkanie na miejscu, 
„mały dwór” w dzierżawie

Łobozew bracia Jan i Erazm Fredrowie mieszkają na miejscu, własny zarząd

Łodzinka Ostrowski, Dwernicki 
i Starzeński mieszkają na miejscu, własny zarząd

Łokieć Ignacy Wisłocki w sądowym sekwestrze

Łopienka bracia Strzeleccy mieszkają na miejscu, własny zarząd
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Łukowe Ignacy Wisłocki w dzierżawie

Mchawa Józef Rylski własny zarząd, mieszka na miejscu

Miejsce [Piastowe] Jakub Trzecieski mieszka w swoich dobrach w Dynowie

Morochów hr. Tomatis de Valery w częstej dzierżawie

Mrzygłód rządowe w długotrwałej dzierżawie Wincentego von 
Schouppego

Myczkowce Józef Urbański zarządza, mieszka w cyrkule rzeszowskim

Myczków Rossowski zarządza i mieszka na miejscu

Niebieszczany Adam Truskolaski zarządza samodzielnie, mieszka na miejscu

Niebocko Olszewski własny zarząd, mieszka na miejscu

Niewistka Dydyński własny zarząd, mieszka w Dubiecku, 
w cyrkule

Nowe Miasto Kajetan Szydłowski własny zarząd, miejsce zatrzymania 
nieznane

Nowosielce Piotr Gniewosz zarządza samodzielnie, mieszka na miejscu

Nowosiółki [Michał] Bal zarządza i mieszka na miejscu

Nowotaniec Tekla hr. Jaworska własny zarząd, mieszka na miejscu

Nozdrzec Tadeusz Prek mieszka na miejscu, własny zarząd

Obarzym Tarnawiecki mieszka na miejscu, własny zarząd 

Olszanica Załęski mieszka na miejscu, własny zarząd 

Orelec spadkobiercy Jordana/owej administrowane przez matkę, mieszkają 
na miejscu

Pacław Walenty Górski własny zarząd, mieszka w cyrkule 
przemyskim

Pakoszówka spadkobiercy Giebułtowskie-
go/iej  (rodzeństwo) mieszka na miejscu, własny zarząd

Paszowa spadkobiercy Urbańskiego/iej majątek podzielony między trójkę 
rodzeństwa

Pawłokoma Józef Boznański mieszka w cyrkule przemyskim

Piątkowa Wiktor Jaworski w dzierżawie, mieszka[ją] w cyrkule 
przemyskim

Pielnia Franciszek Truskolaski własny zarząd, mieszka na miejscu

Pisarowce spadkobiercy Rylskiego/iej zarządza samodzielnie, mieszka na miejscu
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Płonna z Kamien-
nem Antoni Truskolaski własny zarząd, mieszka na miejscu

Płowce Tomasz Mioduszewski zarządza samodzielnie, mieszka na miejscu

Pobiedno Ignacy Truskolaski zarządza samodzielnie, mieszka na miejscu

Polana spadkobiercy Górskiego/iej administrowane przez wdowę, mieszka 
na miejscu

Procisne Hoszowski własny zarząd, mieszka na miejscu

Przedzielnica klasztor Karmelitów 
w Zagórzu własny zarząd

Rabe [k. Baligrodu] 
i Łubne Janicki i Nurkowski własny zarząd, mieszka[ją] na miejscu

Rajskie Franciszek hr. Łoś własny zarząd, mieszka w cyrkule 
żółkiewskim

Rakowa Jan Zielonka w dzierżawie

Rogi spadkobiercy br. Bobow-
skiego

majątek zamieszkały i administrowany 
przez wdowę

Ropienka
Augustyn Niesiołowski 
i wdowa po Dominiku 
Niesiołowskim

własny zarząd, mieszka[ją] na miejscu

Rostoki Onufry Truskolaski własny zarząd

Rozpucie Stanisław hr. Humnicki w dzierżawie, właściciel mieszka 
w Kuźminie

Równia Michał Brześciański własny zarząd, mieszka na miejscu

Rudawka Ignacy Cieszanowski mieszka na miejscu, własny zarząd

Rudenka Olszański własny zarząd, mieszka na miejscu

Rybotycze Jan Tyszkowski mieszka na miejscu, własny zarząd

Rymanów Franciszek Skórski mieszka na miejscu, własna administracja

Sanok miasto królewskie zarządzane przez magistrat

Serednica Józef Załęski mieszka na miejscu, własny zarząd

Serednie hr. Krasicka, z domu 
Mniszech własny zarząd, mieszka na stałe w cyrkule

Serednie Małe Stupnicki własny zarząd, mieszka na miejscu

Sękowa Wola Anna Wiktorowa własny zarząd, mieszka na miejscu

Sielnica Dydyński mieszka na miejscu, własny zarząd
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Siemuszowa Adam Truskolaski mieszka na miejscu, własny zarząd

Sieniawa Tomasz Sikorski w dzierżawie

Skorodne Łobarzewski oraz Franciszek 
i Józef Laskowscy mieszkają na miejscu, własny zarząd

Solina Barbara Łempicka w dzierżawie

Stańkowa Ignacy Cieszanowski mieszka na miejscu, własny zarząd

Krosno – starostwo rządowe, w dzierżawie br. 
Ludwika von Zaderle zarządzane przez urzędników

Stefkowa Jerzy Wisłocki mieszka na miejscu, własny zarząd

Strachocina spadkobiercy Giebułtow-
skieg/iej (rodzeństwo)   mieszkają na miejscu, własny zarząd

Strwiążyk Chojnacki mieszka na miejscu, własny zarząd

Studenne Franciszek hr. Łoś jak w Rajskiem

Stuposiany Łazowski i Andrzej Wisłocki mieszkają na miejscu, własny zarząd

Szandrowiec Antoni Kieszkowski w dzierżawie

Średnia Wieś Barbara Łempicka w dzierżawie

Tarnawa Marianna Kochnowska w dzierżawie

Teleśnica Oszwa-
rowa Laskowski mieszka na miejscu, własny zarząd

Teleśnica Oszwa-
rowa Antoni Niesiołowski w dzierżawie

Temeszów Wincenty Tarnawiecki mieszka na miejscu, własny zarząd

Terka Piotr Karsznicki w dzierżawie

Trójca Tomasz Tyszkowski mieszka na miejscu, własny zarząd

Truszowice – w sądowym sekwestrze

Trzcianiec spadkobiercy 
hr. Lewickiego/iej w dzierżawie

Trześniów Rafał Kołłątaj mieszka na miejscu, zarządza samodzielnie

Turze lub Turzepole Feliks Łazowski w dzierżawie

Tworylne Kajetan Winnicki mieszka na miejscu, własny zarząd

Tyrawa Wołoska Karol Krajewski własny zarząd, mieszka na miejscu

Tyskowa bracia Komarniccy w dzierżawie
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Uherce Aleksander Wiktor w dzierżawie

Ulanica rz.-k. parafia w Dynowie w dzierżawie

Ulucz rządowe przez dłuższy czas w dzierżawie 
[Wincentego] von Schouppego

Ustianowa bracia Brześciańscy częściowo wydzierżawione Bandrowskie-
mu, ale kontrakt jeszcze niezawarty

Ustrzyki Dolne hr. Jabłonowska
własny zarząd, mieszka częściowo na 
miejscu, częściowo w Lubieniu w cyrkule 
samborskim

Wesoła Szymon Woynarowicz mieszka na miejscu, własna administracja

Wetlina Franciszek hr. Konarski własny zarząd, mieszka częściowo tu, 
częściowo w Przemyślu

Witryłów Dydyński w sądowym sekwestrze

Wojtkowa Stefan/Sebastian 
Nowosielecki własny zarząd, mieszka na miejscu

Wołkowyja Ignacy Karsznicki część majątku w dzierżawie

Wołosate i Ustrzyki 
Górne rządowe włączone do innych wieloletnich dzierżaw 

br. Ludwika von Zaderlego

Wróblik Ignacy Grodzicki mieszka na miejscu, własna administracja

Wydrne Górski i Łempicki częściowo wydzierżawione

Wzdów Sebastian Ostaszewski mieszka na miejscu, własny zarząd

Zachoczewie Barbara Dzianottowa mieszka na miejscu, własny zarząd

Zagórz Onufry Truskolaski mieszka na miejscu, własny zarząd

Zahutyń rządowe, w dzierżawie br. 
Ludwika von Zaderle zarządzane przez urzędników

Załuż Marianna Kochnowska mieszka na miejscu, własny zarząd

Zarszyn hr. Siemieński w dzierżawie, właściciel mieszka w cyrkule 
jasielskim

Zatwarnica Antoni Niesiołowski w dzierżawie

Zawadka Jerzy Cieszanowski w dzierżawie

Zboiska Józef Gołaszewski
wydzierżawione Ignacemu Kozickiemu, 
właściciel mieszka w Golcowej, którą 
dzierżawi

Żernica Niżna Osuchowski mieszka na miejscu, własny zarząd
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Zmiennica Jan Zaremba mieszka na miejscu, własny zarząd

Żernica Wyżna spadkobiercy br. 
Bobowskiego

wydzierżawione Pawłowi Wisłockiemu, 
kontrakt jeszcze niezawarty

Żohatyn Ignacy Parys własny zarząd, właściciel mieszka 
w cyrkule

Żurawin bazylianie dobromilscy własny zarząd

Tabela 2. Ausweis der in königl. Sanoker Kreise [sich] befindenden Pächter
 Wykaz dzierżaw w królewskim cyrkule sanockim

Majątek (wieś) Dzierżawca Właściciel

Roczna wyso-
kość kontraktu 

w złotych 
reńskich

Okres 
dzierżawy

Brzozów, Stara Wieś 
i Przysietnica Jan Wagner biskupstwo [!] 

brzozowskie 39000 1800–1806

Bukowiec Ignacy Grocki Ignacy Karsznicki 866 1802–1805

Bukowsko Józef Morawski małoletni Siedliscy 2000 1801–1805

Buków Ignacy Sikorski hr. Otocki 1500 1804–1807

Cergowa Ignacy Pawłowski biskupstwo 
przemyskie 8000 1804–1808

Chmorowski Gawroński Stanisław Grodzicki 1000 1804–1807

Chodak Jan Górzański Teodor Górski 333 1804–1805

Chrewt Kazimierz 
Łążyński hr. Konarski 6000 1802–1808

Chroszówka Franciszek 
Maciejowski

rządowy dzierżawca 
Tergonde 1450 1804–1806

Cisowiec Józef Mycielski Julia Szczepanowska 625 1803–1806

Daszówka Józef Bychawski spadkobiercy 
Konopackiego/iej 1250 1801–1807

Dobra Andrzej 
Dobrzański małoletni Chojnaccy 700 1802–1805

Dobrzanka Erazm Skalski Ignacy Wisłocki 600 1804–1807

Domaradz Grzegorz 
Żychliński

biskupstwo [!] 
brzozowskie 24000 1799–1805
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Dydnia Ignacy Pohorecki Wiktoria Kromerowa 22500 1803–1808

Dąbrowa – folwark Hilchenowa Piotr Karsznicki 200 1801–1805

Golcowa Józef Gołaszewski biskupstwo 
przemyskie 2000 1803–1806

Grabówka Adam Ulaniecki Ignacy Wisłocki 3000 1803–1809

Hoczew (zameczek 
w Hoczwi)

Wincenty 
Podolecki Poźniak 3500 1803–1805

Horodek Stankiewicz hr. Tomatis de Valery 750 1803–1808

Hoszów i Rabe Feliks 
Giebułtowski hr. Tomatis de Valery 6000 1803–1808

Huczwice Franciszek Ko-
secki Józef Janicki 500 1804–1805

Jabłonka Ignacy 
Pieszczyński hr. Otocki 1000 1804–1807

Jasienica Andrzej Kozerski folwark parafialny 200 1804–1804

Jaśliska i in. Seweryn 
Chłędowski

biskupstwo 
przemyskie 7625 1804–1805

Jureczkowa Karol Łysakowski Józef Wisłocki 284 1796–1808

Jureczkowa Ignacy Łysakowski Józef Wisłocki 2000 1804–1808

Jurowce (część) Aleksy 
Chełkowski

spadkobiercy 
Rylskiego/iej 3775 1804–1807

Jurowce (część) Ludwika Rylska spadkobiercy 
Rylskiego/iej 1252 1804–1807

Kamienne Franciszek Skórski hr. Tomatis de Valery 1125 1803–1808

Końskie Ignacy 
Bielakiewicz Michał Fabry 1750 1804–1810

Leszczawa Górna Jan Krzyszkowski hr. Humnicka 2194 1802–1806

Leszczowate Andrzej 
Wojaczyński Anna Kraińska 1500 1804–1807

Łukowe i Łokieć Franciszek 
Truskolawski Katarzyna Wisłocka 1500 1803–1805

Morochów i Zawadka 
[Morochowska] Paweł Hickiewicz hr. Tomatis de Valery 2500 1803–1808
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Nagórzany Aleksander 
Jaworski

proboszcz 
Dorożyński 75 1804–1805

Nowosiółki Kazimierz 
Rogoziński Michał Bal 1000 1803–1806

Paniszczów Jan Popiel Tadeusz Górski 1500 1803–1808

Piątkowa Antoni Łępkowski Wiktor Jaworski 2000 1804–1807

Polańczyk Józef Łempicki Balbina Łempicka 537 1803–1806

Poraż Szymon 
Kruczewski hr. Tomatis de Valery 1125 1803–1808

Raczkowa Andrzej Rudnicki spadkobiercy 
Rylskiego/iej 775 1804–1807

Radoszyce Ignacy Skórski hr. Tomatis de Valery 1080 1803–1808

Rakowa Franciszek Wolski Jan Zielonka 2000 1803–1805

Rozpucie Magdalena 
Piaszczyńska

Stanisław 
hr. Humnicki 2000 1804–1807

Rybne Michał Kręczyński Ignacy Karsznicki 204 1801–1805

Sieniawa Ignacy 
Niewiarowski Tomasz Sikorski 2000 1804–1807

Smolnik i Ruskie Ignacy Małecki hr. Tomatis de Valery 825 1803–1808

Sokole Walenty 
Kroczewski hr. Tomatis de Valery 625 1803–1808

Sokołowa Wola Józefa 
Saleniewiczowa hr. Tomatis de Valery 650 1803–1808

Solina Józef Łempicki Balbina Łempicka 1550 1803–1809

Szandrowiec Anton Chauka Antoni Kieszkowski 12000 1802–1808

Średnia Wieś Kasper 
Przeczkowski Balbina Łempicka 3500 1802–1807

Tarnawa Stanisław 
Kochański Maria Kochnowska 3500 1804–1807

Teleśnica Sanna Józef Podoski Antoni Niesiołowski 1500 1804–1806

Terka i Polanki Marcin Krajewski Piotr Karsznicki 1000 1803–1807

Trzcianiec i Rostoki Tadeusz Prek hr. Lewicka 2250 1797–1805

Turzepole Daniel Górski Feliks Łazowski 6000 1802–1804

WłAŚCICIElE I dzIERżAWCy dóbR zIEMSkICH W CyRkUlE SANOCkIM W 1804 R...
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Tyrawa Wołoska Józef Kopczyński Karol Krajewski 475 1804–1805

Tyskowa J. Jaworski Komarnicki 1250 1804–1805

Uherce Adam Truskolaski Aleksander Wiktor 3875 1804–1810

Ulanica Róża 
Królikiewiczowa

probostwo w Dyno-
wie 2000 1804–1805

Wola Krecowska Piotr Romer Mikołaj Siemasz 775 1803–1805

Wołkowyja Jan Bossowski Ignacy Karsznicki 1125 1802–1805

Wołkowyja Jan Bossowski Ignacy Karsznicki 1118 1801–1805

Zarszyn Zbyszewski hr. Siemieński 15000 1804–1810

Zatwarnica Ignacy Winnicki Antoni Niesiołowski 2000 1801–1805

Zawadka Szymon Szybiński Jerzy Cieszanowski 1500 1804–1805

Zboiska, Wolica i 
Wisłok Ignacy Kozicki Józef Gołaszewski 3500 1803–1806

Zwierzyń i Bereźnica 
Niżna

Stanisław 
Szyszkowski Jakub Urbański 750 1804–1807

Żubracze Franciszek 
Nowosielecki Łempicka 1700 1801–1805

TOMASz HOłyńSkI



RES HISTORICA 37, 2014

Władze rosyjskie, decydując się na wprowadzenie z początkiem 1851 r. 
struktur rosyjskiej straży granicznej i administracji celnej w granice Królestwa 
Polskiego, zadbały również o odpowiednią opiekę duchowną dla jej funkcjona-
riuszy i urzędników. Stworzenie takich instytucji wyznaniowych zostało zagwa-
rantowane zapisami w „Ustawie celnej dla Królestwa Polskiego”. Wielkim błę-
dem byłoby stwierdzenie, że wspomniane cerkwie prawosławne zaczęły działać 
z chwilą utworzenia wymienionej formacji podległej Ministerstwu Finansów.

Z różnych przyczyn, przez co najmniej 10 miesięcy 1851 r., urzędnicy celni, 
oficerowie i strażnicy niższych stopni, będący w zdecydowanej liczbie wyznania 
prawosławnego, byli skazani na brak właściwej opieki religijnej. Problemy takie 
wynikały przede wszystkim z powodu braku zdecydowanych działań logistycz-
nych zmierzających do znalezienia odpowiednich budynków lub pomieszczeń na 
wspomniane obiekty religijne. Innym problemem było znalezienie właściwych 
kandydatów na przyszłych proboszczów lub też przedstawicieli służby cerkiew-
nej. W tym okresie przejściowym starano się korzystać z istniejących, lecz nielicz-
nych jeszcze cerkwi cywilnych. Ponadto zgłaszano swoje potrzeby w ówcześnie 
działających świątyniach Kościoła prawosławnego, działających przy rosyjskich 
jednostkach wojskowych stacjonujących na obszarze Królestwa Polskiego.

Trudno jest ustalić dokładny czas rozpoczęcia działalności przez poszczegól-
ne cerkwie celne. Opierając się na zapisach w zachowanych księgach metrykal-
nych tych cerkwi (parafii), można przyjąć, że pierwsze z nich w rzeczywistości 
zaczęły działać pod koniec jesieni 1851 r. Ostatecznie interesujące nas świątynie 
zaczęły funkcjonować w: Zawichoście, Wilczkowicach, Krzepicach, Słupcy, Mła-
wie i Łomży1. Oczywiście cerkwie istniejące w tych miejscowościach na przeło-

1 Największe problemy wystąpiły z cerkwią przeznaczoną dla urzędników celnych z pasa gra-
nicznego między Częstochową a Wieluniem i funkcjonariuszy Kaliskiej Brygady Straży Granicznej. 

krzysztof latawiec
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w lublinie)

Duchowieństwo cerkwi prawosławnych resortu celnego 
i straży granicznej w Królestwie Polskim 

w latach 1851–1914
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mie lat 1851–1853 nie przetrwały tam do wybuchu I wojny światowej. Pierwsze 
zmiany miały miejsce już na początku drugiej połowy lat pięćdziesiątych XIX w. 
Otóż cerkiew z Wilczkowic została przeniesiona do Michałowic, skąd ostatecz-
nie translokowano ją do Olkusza. W samym Olkuszu świątynia ta funkcjonowała 
dwie dekady. Po wybudowaniu okazałej cerkwi w Granicy od końca 1884 r. sta-
ła się ona oficjalną świątynią resortu celnego2. W latach 1865–1866 doszło do 
dwóch poważnych translokacji interesujących nas cerkwi. Świątynia znajdująca 
się w Zawichoście została przeniesiona do Sandomierza, zaś analogiczny obiekt 
z Krzepic ulokowano w Praszce3. Z przemian zachodzących w organizacji intere-
sujących nas świątyń godny zauważenia jest jeszcze fakt przeniesienia: w 1882 r. 
cerkwi celnej z Łomży do Piątnicy (przedmieścia Łomży); cerkwi z Praszki do 
Wielunia w 1891 r. Ponadto z dniem 1/14 marca 1904 r. zaczęła działać świątynia 
dla strażników granicznych w Nowym Brzesku4. Ostatecznie w chwili wybuchu 
I wojny światowej świątynie rosyjskiej Cerkwi prawosławnej, kierowane przez 
proboszczów, a przeznaczone dla urzędników celnych i funkcjonariuszy straży 
granicznej, działały w: Piątnicy, Mławie, Słupcy, Wieluniu, Granicy, Nowym 
Brzesku i Sandomierzu.

Każda cerkiew była kierowana przez proboszcza (настоятель). Posiadali 
oni święcenia kapłańskie (священник), a niekiedy mogli pochwalić się posiada-
niem godności prałata (протоиерей). Ponadto przy każdej cerkwi przewidziano 
istnienie przedstawicieli tzw. służby cerkiewnej, wśród których należy wymienić 
psalmistę (псаломщик, дячек) oraz dzwonnika (пономар). W latach pięćdziesią-
tych i sześćdziesiątych XIX w. przy cerkwiach obok proboszczów funkcjonowały 

Planowano utworzenie cerkwi w Praszce. Prace związane z organizacją cerkwi zostały zakończone. 
Jednak w lipcu 1852 r. pożar strawił część miasta i powstałe zniszczenia zadecydowały o ostatecz-
nej lokalizacji w 1853 r. cerkwi w Krzepicach. „Холмско-Варшавский Епархиальный Вестник” 
(dalej: „ХВЕВ”) 1879, nr 4, s. 64; K. Latawiec, Rosyjska straż graniczna w Królestwie Polskim 
w latach 1851–1914, (w druku).

2 Synod Świątobliwy ukazem z 12/24 IX 1884 r. zadecydował o przeniesieniu cerkwi celnej 
z Olkusza do miejscowości Granica. Archiwum Narodowe w Krakowie (dalej: ANK), Akta Stanu 
Cywilnego Parafii Prawosławnej (dalej: ASCPP) w Olkuszu, sygn. 3 (cała księga); Archiwum Pań-
stwowe w Katowicach (dalej: APKat), ASCPP w Olkuszu, sygn. 1 (cała księga); „ХВЕВ” 1884, 
nr 21, s. 297–298; P. Sławiński, Pograniczna cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy w Nowym Brzesku, 
„Cerkiewny Wiestnik” 2008, nr 1, s. 34–35; I. Cieślik, Cerkiew w Wilczkowicach i Michałowicach, 
„Naddłubniańskie Pejzaże. Kwartalnik społeczno-kulturalny” 2009, nr 2 (22), s. 6–7, 25.

3 Archiwum Państwowe w Kielcach oddział w Sandomierzu (dalej: APKoS), ASCPP w San-
domierzu, sygn. 1 (cała księga); ASCPP w Zawichoście, sygn. 15 (cała księga); „ХВЕВ” 1879, nr 4, 
s. 64; Холмский Греко-Униатский Месяцелов на 1868 год, Warszawa 1868, s. 40; P. Sławiński, 
Prawosławie w Sandomierzu i okolicy, Sandomierz 2008, s. 47; K. Latawiec, Sandomierska Bryga-
da Straży Granicznej 1889–1914, Sandomierz 2010, s. 87.

4 Archiwum Państwowe w Białymstoku oddział w Łomży (dalej: APBoŁ), Łomżyński De-
kanat Prawosławny (dalej: ŁDP), sygn. 39, k. 66; Archiwum Państwowe w Łodzi (dalej: APŁ), 
ASCPP w Wieluniu, sygn. 1 (cała księga); „ХВЕВ” 1891, nr 16, s. 245–246; 1904, nr 10, s. 125.
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stanowiska psalmisty i dzwonnika5. Zdarzały się już wtedy niekiedy drobne wy-
jątki. Otóż na etacie dzwonnika mógł służyć psalmista, zaś na etacie psalmisty 
często zatrudniana była osoba posiadająca święcenia diakońskie. Z początkiem 
1870 r. nastąpiły zmiany w organizacji służby cerkiewnej. Stanowisko dzwonnika 
uległo likwidacji. Wprowadzono zasadę istnienia dwóch psalmistów: starszego 
i młodszego. Taka organizacja przetrwała aż do wybuchu I wojny światowej.

Proboszczowie interesujących nas cerkwi posiadali określony zakres obo-
wiązków. Jako kierownicy parafii byli zobligowani do niesienia pomocy duchow-
nej wszystkim osobom obecnym na terytorium, na które rozciągała się ich jurys-
dykcja. Proboszczom podlegał obszar odległy od cerkwi parafialnej o przeszło 
100 kilometrów (np. urzędnicy celni z Dołhobyczowa przynależeli do cerkwi 
w Zawichoście czy też strażnicy graniczni z okolic Wierzbołowa korzystali z cer-
kwi w Łomży). Urzędnicy celni i funkcjonariusze straży granicznej ze względu 
na charakter swojej służby nie byli w stanie aktywnie uczestniczyć w codzien-
nym życiu religijnym parafii. Nie było możliwe coniedzielne uczestniczenie 
w nabożeństwach. Stąd też księży zobligowano do pełnienia określonych zadań 
w terenie. Odgórnie regulowano zasady objazdów urzędów celnych oraz jedno-
stek straży granicznej przez kapłanów. Proboszczowie cerkwi celnych byli zo-
bligowani do odbycia wyjazdu służbowego do każdego oddziału straży granicz-
nej w Wielkim Poście. Podczas takiej wizyty wszyscy wierni mogli brać udział 
w spowiedzi świętej i przyjmować Ciało i Krew Jezusa Chrystusa. Ich udział 
w wymienionych czynnościach religijnych był odnotowywany przez proboszcza 
cerkwi celnej w tzw. księgach spowiedzi (исповедные ведомости)6. Kolejnego 
objazdu interesujący nas kapelani dokonywali w maju każdego roku. Ich celem 
było przyjęcie przysięgi składanej przez strażników granicznych, wcielonych do 
poszczególnych jednostek z poboru powszechnego. Obecność księdza była nie-
odzowna, przewidziana odgórnymi zarządzeniami ogłoszonymi przez Departa-
ment Opłat Celnych Ministerstwa Finansów. Każdy proboszcz cerkwi celnej tym 
sposobem był zobligowany do co najmniej trzykrotnej obecności wśród swoich 
parafian. Zdarzały się jednak także przypadki nadzwyczajnej obecności księdza. 
Osoba duchowna była wzywana w celu odbycia obrządku pogrzebowego zmarłe-
go oficera lub strażnika; dokonania obrzędu chrztu dziecka, którego stan zdrowia 
wskazywał na możliwość zgonu, czy też w celu namaszczenia chorego olejami  
świętymi.

5 Archiwum Państwowe w Częstochowie (dalej: APCz), ASCPP w Krzepicach, sygn. 1853 
rok (cała księga); Archiwum Państwowe w Poznaniu (dalej: APP), ASCPP w Słupcy, sygn. 2 (cała 
księga); Archiwum Państwowe w Warszawie oddział w Mławie (dalej: APWoM), Akta Stanu Cy-
wilnego (dalej: ASC) wyznania prawosławnego w Mławie powiat mławski, sygn. 3 (cała księga); 
APBoŁ, ASC cerkwi prawosławnej pw. św. Cara Konstantyna w Łomży, sygn. 1 (cała księga).

6 Lietuvos valstybės istorijos archyvas (dalej: LVIA), zesp. 1538, inw. 1, sygn. 29, 32, 42 (całe 
poszyty).
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Księża mogli także dokonywać objazdów urzędów celnych i oddziałów stra-
ży granicznej z własnej inicjatywy. Ci, którzy bardziej czuli potrzebę krzewie-
nia i wzmacniania wiary, dość często udawali się na takie wyprawy. Oczywiście 
zakres terytorialny działalności księży w takich przypadkach ograniczał się do 
miejscowości leżących nieopodal cerkwi parafialnej.

Proboszczowie, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem, pełnili obo-
wiązki kierownika stanu cywilnego. Do jego zadań należała rejestracja urodzeń, 
ślubów i zgonów. Odnotowywano je w księgach stanu cywilnego, prowadzonych 
na podstawie zasad określonych jeszcze w czasach Księstwa Warszawskiego7.

Księża z interesujących nas cerkwi pełnili także inne zadania związane 
z kwestiami wyznaniowymi. Przy sztabach poszczególnych brygad funkcjono-
wały oddziały szkolne. Interesujący nas duchowni prowadzili w nich zajęcia ka-
techetyczne. Takie sytuacje miały miejsce m.in. w oddziałach szkolnych w bryga-
dach: zawichojskiej (Władimir Ziabłowski), wierzbołowskiej (Simeon Subbotin), 
nowobrzeskiej (Piotr Kozłowski), łomżyńskiej (Piotr Rajewski) czy wieluńskiej 
(Iwan Kowalenko)8.

Organizowanie sieci cerkwi celnych przyniosło konieczność znalezienia od-
powiednich kandydatów na proboszczów. Było to o tyle trudne, gdyż na obszarze 
Królestwa Polskiego nie funkcjonowały ośrodki kształcące duchownych Kościoła 
prawosławnego. Lokalne cerkwie prawosławne obsadzano księżmi pracującymi 
głównie w strukturach parafialnych na obszarze guberni wołyńskiej lub grodzień-
skiej. Postanowiono więc wykorzystać sprawdzone już metody. Stąd też do two-
rzonych cerkwi skierowano trzech księży z guberni wołyńskiej w osobach Kassia-
na Sinieuckiego, Lwa Straszkiewicza i Onufrija Liniewicza. Pozostałe trzy waka-
ty obsadzono dotychczasowymi kapelanami różnych jednostek wojskowych. Byli 
to Władimir Stabnikow, Fieodosij Morgajewski i Jewfimij Nowgorodow9.

Przez pierwsze trzy dekady funkcjonowania cerkwi celnych osoby obejmu-
jące stanowiska proboszczów reprezentowały gubernie leżące poza granicami 
Królestwa Polskiego. Pierwszy wyjątek nastąpił z chwilą nominacji w listopadzie 
1883 r. na etat proboszcza cerkwi celnej w Piątnicy Nikołaja Liwczaka. Ksiądz 
ten pochodził z Galicji i w latach 1867–1875 był proboszczem cerkwi unickiej 

7 Proboszczowie cerkwi dokonywali także rejestracji chrztów, ślubów i zgonów w tzw. kon-
systorskich księgach metrykalnych o określonym drukowanym formularzu zatwierdzonym przez 
Synod Świątobliwy. Jeden egzemplarz takiej księgi był przechowywany w archiwum parafialnym, 
zaś jego kopia kierowana była do archiwum konsystorza danej diecezji.

8 Центральний державний історичний архів України, Львів, zesp. 693, inw. 1, sygn. 440, 
k. 71v-73; Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej: APL), Klirowyje Vedomosti (dalej: KV), sygn. 
25, k. 196v–201; sygn. 1057, k. 125v–128.

9 „Холмско-Варшавский Епархиальный Вестник” 1879, nr 4, s. 63; 1887, nr 18, s. 289; 
K. Latawiec, Rosyjska straż graniczna… .
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w Białej10. Dwa lata później, w końcu 1885 r., na etat proboszcza w Praszce mia-
nowano Kallistrata Jarmołowicza. Wraz z jego nominacją został zapoczątkowa-
ny nowy trend utrzymujący się wśród interesującego nas duchowieństwa. Otóż 
Jarmołowicz był absolwentem Seminarium Duchownego w Chełmie – placówki 
oświatowej będącej miejscem przygotowywania przyszłych kapłanów na obsza-
rze ówczesnej prawosławnej diecezji chełmsko-warszawskiej11. W latach dzie-
więćdziesiątych XIX w. i na początku pierwszej dekady XX w. do cerkwi celno- 
-granicznych z seminarium chełmskiego trafili Nikołaj Bogdanow, I. Kowalenko, 
P. Kozłowski, Fiodor Czernikow, Apollinarij Janowskij czy Fiodor Jermolenko. 
Wraz z pojawieniem się seminarzystów chełmskich w cerkwiach celnych należy 
wskazać na fakt obecności kapłanów, którzy pochodzili z obszaru Kongresówki. 
Przyszli na świat i wychowywali się w rodzinach rosyjskich, które pojawiły się 
nad Wisłą po powstaniu styczniowym. Niektórzy, jak np. F. Czernikow, I. Ko-
walenko czy F. Jermolenko, byli owocami rosyjsko-polskich związków małżeń-
skich. W grupie absolwentów seminarium chełmskiego wyjątkiem był Apolinarij 
Janowski, który przyszedł na świat w rodzinie nauczyciela szkoły elementarnej, 
pochodzącego z byłej ludności unickiej12.

Wśród interesującej nas grupy obecni byli również absolwenci wyższe-
go szkolnictwa duchownego, np. N. Bogdanow ukończył Akademię Duchowną 
w Petersburgu, Iwan Rajewicz – Akademię Duchowną w Moskwie, Konstantin 
Timkowski – Akademię Duchowną w Kijowie.

Zdecydowana większość z nich w chwili obejmowania stanowisk probosz-
czowskich w analizowanych cerkwiach posiadała już pewne doświadczenia 
w pracy z wiernymi. Rzadkością było oddawanie cerkwi w ręce osób niedoświad-
czonych. Pracę z wiernymi od otrzymania w zarząd cerkwi celnej zaczynali jedy-
nie N. Bogdanow (w Sandomierzu) i Iwan Pankiewicz (w Słupcy).

Każdy z kapłanów (z wyjątkiem zakonnika ijeromonacha Tichona) posia-
dał rodzinę. Było to zgodne z kanonami panującymi w Kościele prawosławnym. 
Wielkość rodziny kształtowała się różnorodnie – od modelu 2+1 (Aleksandr Do-
brow) do 2+8 (Aleksandr Strukowski). Godne zauważenia jest to, że synowie 
i córki księży prawosławnych w warunkach Królestwa Polskiego miały możli-
wości sporego awansu społecznego. Przede wszystkim stanu duchowny nie był 
zamkniętą grupą społeczną. Dzięki stworzonemu rządowemu systemowi pomo-
cy stypendialnej dla osób wyznania prawosławnego mogli oni kształcić się na 
koszt skarbu państwa. W zamian zobligowani byli przez kilka lat przepracować 

10 APL, KV, sygn. 1, k. 2v–3; sygn. 2, k. 2v–3; sygn. 8, k. 2v–4.
11 APL, Chełmski Zarząd Duchowny (dalej: ChZD), sygn. 2613 (cały poszyt); KV, sygn. 368, 

k. 58v–60v.
12 APL, ChZD, sygn. 2351 (cały poszyt); KV, sygn. 992, k. 39v–40v; Archiwum Państwowe 

w Radomiu (dalej: APR), ASCPP w Radomiu, sygn. 31u, k. 80v–81; sygn. 32u, k. 113v–114; sygn. 
38, k. 4v–5.
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w strukturach podległych Ministerstwu Oświaty Narodowej (szkoły rządowe) lub 
Synodowi Świątobliwemu.

Interesujące nas duchowieństwo miało zagwarantowany byt materialny. 
Rząd rosyjski zobligował się do wypłacania każdemu księdzu rocznego wyna-
grodzenia w wysokości 480 rubli rocznie. Wszystkie cerkwie zostały umieszczo-
ny w budynkach dzierżawionych od osób prywatnych. Taki stan rzeczy wymusił 
ustanowienie specjalnego dodatku na wynajem mieszkania służbowego dla księ-
dza i jego rodziny. Ustalono go w wysokości 120 rubli rocznie. Dawało to już 
podstawy do znalezienia odpowiedniego lokum spełniającego wymogi niekiedy 
wielodzietnej rodziny. Po kilkunastu latach wprowadzono zmiany w kwestiach 
uposażenia materialnego interesującej nas grupy. Z dniem 1/13 lipca 1868 r. każ-
dy z sześciu proboszczów cerkwi celnych miało otrzymywać 900 rubli rocznej 
pensji, składającej się z 720 rubli wynagrodzenia zasadniczego i 180 rubli tzw. 
dodatku na wyżywienie13.

W skład analizowanego duchowieństwa należy także zaliczyć diakonów, 
którym powierzono sprawowanie funkcji psalmisty. Niektórych psalmistów, peł-
niącym swoje obowiązki od kilku lub kilkunastu lat, dopuszczano do egzaminu 
wymaganego przy święceniach diakońskich. Po ich złożeniu następowało wy-
święcenie. Godne zauważenia jest to, że uzyskanie takich święceń nie zmieniało 
sytuacji materialnej psalmisty.

Analizowane duchowieństwo odgrywało bardzo ważną rolę w życiu struktur 
administracji celnej i straży granicznej. Po powstaniu styczniowym, w związku 
z rozrostem społeczności rosyjskich, zakres działalności duchowieństwa rozsze-
rzył się także na pracowników innych struktur administracyjnych. Taka sytuacja 
była konsekwencją powiększania się społeczności parafialnych. Samo ducho-
wieństwo, poza wypełnianiem obowiązków określonych przepisami prawnymi, 
angażowało się w działalność bractw religijnych oraz parafialnych komitetów 
opiekuńczych. Wiązało się to z ich działalnością religijną i dobroczynną. Należy 
także wskazać na aktywność na polu rozwoju oświaty religijnej. Nierzadko byli 
inicjatorami zakładania np. szkół cerkiewno-parafialnych lub tzw. szkół gramoty. 
W opinii przedstawicieli społeczeństwa polskiego uważano ich za kolejny prze-
jaw obecności rosyjskiej na ziemiach polskich. Słusznie postrzegano obecność tej 
grupy jako czynnik ułatwiający rusyfikację (przez działalność religijną), posiada-
jący siłę oddziaływania na mniej uświadomione polskie grupy społeczne.

Przedstawiona powyżej pobieżna charakterystyka miała za zadanie wpro-
wadzenie do analizowanego tematu. Zasadnicze informacje o duchowieństwie 
zostały przedstawione w biogramach. Przy tworzeniu biogramów sylwetek du-
chowieństwa natrafiono za zasadniczy problem – otóż nie zachowała się ani jedna 

13 „ХВЕВ” 1880, nr 13, s. 217.
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teczka personalna interesujących nas osób. Stąd też zostały one odtworzone na 
podstawie: materiałów wytworzonych w wyniku działalności urzędów admini-
stracyjnych rosyjskiej Cerkwi prawosławnej na obszarze Królestwa Polskiego, 
akt stanu cywilnego powstałych przede wszystkim w cerkwiach dla urzędników 
celnych oraz funkcjonariuszy straży granicznej, a także ówczesnej oficjalnej pra-
wosławnej prasy urzędowej. W niektórych przypadkach skąpo zachowany mate-
riał uniemożliwił przedstawienie pełnych notek biograficznych.

Tabela 1. Obsada probostw i lokalizacja cerkwi resortu celnego w Królestwie Polskim w la-
tach 1851–1914

Lokalizacja cerkwi celnej Czas sprawowania 
posługi kapłańskiej Imię i nazwisko księdza

Wilczkowice, Michałowice, 
Olkusz, Granica

1851–1880 Jewfimij Nowgorodow

1880–1884 Aleksandr Siemienowski

1884 Michaił Diskowski

1884–1889 Aleksandr Siemienowski

1889–1907 Iwan Fiłatowicz

1907–1913 Fiodor Jermolenko

1913–1914 Fiodor Czernikow

Praszka, Krzepice, Praszka, 
Wieluń

1851–1858 Onufrij Liniewicz

1858–1885 Wasilij Gulanicki

1885–1889 Kallistrat Jarmołowicz

1889–1896 Konstantin Bielawski

1896–1906 Iwan Rajewicz

1906 Konstantin Szabarin

1906–1914 Iwan Kowalenko

Słupca

1851–1877 Kassian Sinieucki

1877–1910 Iwan Pankiewicz

1910–1914 Apollinarij Janowski

Mława

1851–1867 Władimir Stabnikow

1867–1899 Aleksandr Strukowski

1899–1914 Jakow Zarkiewicz
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Zawichost, Sandomierz

1851–1852 Fieodosij Morgajewski

1852–1883 Władimir Ziabłowski

1883–1889 Iwan Fiłatowicz

1889–1896 Aleksandr Siemienowski

1896–1907 Nikołaj Bogdanow

1907–1909 Konstantin Timkowski

1909–1911 Jewgienij Szostak

1911–1914 Konstantin Kiersza

Łomża, Piątnica

1851–1877 Lew Straszkiewicz

1877–1882 Nikanor Fortunatow

1882–1883 Iwan Fiłatowicz

1883–1894 Nikołaj Liwczak

1894–1914 Piotr Rajewski

Nowe Brzesko

1904–1907 Piotr Kozłowski

1907–1910 Apollinarij Janowski

1910–1914 Aleksandr Dobrow

Źródło: K. Latawiec, Rosyjska straż graniczna...

Informacje w biogramach zostały przedstawione według następującego sche-
matu:

  1. Nazwisko, imię i patronimik
  2. Data i miejsce urodzenia
  3. Pochodzenie społeczne
  4. Ukończona placówka szkolnictwa rządowego
  5. Ukończona placówka szkolnictwa duchownego
  6. Data uzyskania święceń diakońskich
  7. Data uzyskania święceń kapłańskich
  8. Data uzyskania godności protoijereja
  9. Stanowiska pełnione w administracji parafialnej
10. Stanowiska pełnione w administracji dekanalnej i diecezjalnej
11. Stanowiska pełnione w szkolnictwie rządowym i duchownym
12. Informacje o żonie
13. Informacje o dzieciach
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14. Odznaczenia i nagrody
15. Data i miejsce śmierci.

Wszystkie daty uwzględnione w biogramach zostały podane według kalen-
darza juliańskiego.

1. Bielawski Konstantin Zachariewicz
2. ?.?.1832 w guberni kijowskiej
3. Syn księdza prawosławnego
4. ?
5. Seminarium Duchowne w Kijowie ?.?.1859
6. ?.?.1861
7. ?.?.1861
8. –
9. ?.?.1861–?.?.1866 proboszcz cerkwi 23. Nizowskiego Pułku Piecho-

ty, ?.?.1866–28.08.1878 proboszcz cerkwi Szpitala Wojennego w Kijowie, 
29.08.1878–23.08.1889 proboszcz w Grajewie, 24.08.–31.05.1891 proboszcz cer-
kwi celnej w Praszce, 1.06.1891–9.06.1896 proboszcz cerkwi celnej w Wieluniu

10. –
11. ?.?.1866–?.?.1870 nauczyciel religii w Szpitalu Wojskowym w Kijowie, 

?.?.1870–?.?.1872 nauczyciel religii w Szkole Felczerów Medycznych w Kijowie, 
?.?.1874–?.?.1878 nauczyciel religii w Domu Sierot przy Szpitalu Dziecięcym 
w Kijowie, ?.?.1884–?.?.1889 nauczyciel religii szkoły elementarnej w Grajewie, 
?.?.1889–9.06.1896 nauczyciel religii szkoły elementarnej w Wieluniu

12. Żonaty od ?.?.1861 z Marią ? ur. ? córką ? Andrieja i ?
13. Antonina ?
14. ? nabiedriennik, ? skufija, 18.04.1881 kamiławka, 18.03.1886 krzyż na-

pierśny
15. Zmarł 9.06.1896 w Wieluniu.
Źródło: APŁ, ASCPP w Wieluniu, sygn. 1–3 (całe księgi); Archiwum Parafii Prawosławnej 

w Częstochowie (dalej: APPCz), ASCPP w Częstochowie, sygn. 1896 rok, k. 51v–52; „ХВЕВ” 
1878, nr 19, s. 2; 1881, nr 12, s. 182; 1886, nr 10, s. 157; 1889, nr 18, s. 347; 1896, nr 8, s. 149; 
nr 12, s. 232; Памятная Книжка Ломжинской Губернии (dalej: ПКЛГ) на 1884 год, s. 65; ПКЛГ 
на 1886 год, s. 101; ПКЛГ на 1887 год, s. 95; ПКЛГ на 1888 год, s. 99.

1. Bogdanow Nikołaj Jewfimowicz
2. ?.?.1870
3. Syn żołnierza szeregowego w stanie spoczynku (syn strażnika ziemskiego) 

Jewfima i ?
4. ?
5. Szkoła Duchowna w Chełmie 21.08.1881–8.06.1885 dyplom I kategorii, 

Seminarium Duchowne w Chełmie 22.08.1885–14.06.1891 dyplom I kategorii 

dUCHOWIEńSTWO CERkWI PRAWOSłAWNyCH...



208

tytuł studenta, Akademia Duchowna w Petersburgu 20.08.1891–18.06.1895 kan-
dydat teologii

6. ?.?.1896
7. ?.?.1896
8. 8.01.1907
9. 21.03.1896–7.01.1907 proboszcz w Sandomierzu, 8.01.1907–30.09.1908 

proboszcz soboru w Piotrkowie, 1.10.1908–?.07.1915 proboszcz w Mariampolu 
(pobyt ?.07.1915–?.?.1917 na ewakuacji w Jarosławiu)

10. 18.07.1914–?.?.1917 dziekan IV warszawskiego okręgu dekanalnego
11. 26.09.1895–20.03.1896 nadzorca Szkoły Duchownej w Chełmie, 

1.10.1896–7.01.1907 nauczyciel religii w rządowych szkołach elementarnych 
w Sandomierzu, 1.12.1908–?.07.1915 nauczyciel religii prawosławnej Gimna-
zjum Męskiego w Mariampolu

12. Żonaty od ?.?.1896 z Anną Siemienowską ur. ?.?.1877, córką księdza pra-
wosławnego byłego proboszcza parafii w Sandomierzu Aleksandra i Jelizawiety 
z d. Winogradow

13. Wiera 4.04.1897, Nikołaj 1.06.1898, Wasilij 24.01.1900, Michaił 
9.03.1902, Zofia 16.09.1904

14. ?.03.1897 nabiedriennik, 7.04.1905 kamiławka, 6.05.1915 order św. 
Anny III kl.

15. Zmarł po 1917.
Źródło: LVIA, zesp. 1571, inw. 1, sygn. 11, k. 29v–32; APKoS, ASCPP w Sandomierzu, 

sygn. 35, k. 7v–16, 41v–42; sygn. 36, k. 9v-10; sygn. 37, k. 12v–13; sygn. 39, k. 3v–4; sygn. 41, 
k. 9v–10; sygn. 43, k. 15v–16; APL, Chełmsko-Warszawski Duchowny Konsystorz Prawosławny 
(dalej: ChWDKP), sygn. 619, k. 8; APR, Radomska Dyrekcja Szkolna, specjalia, sygn. 384/IX, 
k. 34; „ХВЕВ” 1884, nr 17, s. 252; 1885, nr 15, s. 215; 1891, nr 15, s. 196; 1896, nr 8, s. 149; 1897, 
nr 7, s. 118; 1905, nr 20, s. 234; „ВЕЛ” 1907, nr 2, s. 11; 1908, nr 19, s. 145; 1914, nr 15, s. 235; 
1915, nr 10, s. 122; nr 15, s. 185; nr 19, s. 231; Список служащих в Варшавском Учебном Округе. 
1909–1910 год, s. 118; Список служащих в Варшавском Учебном Округе. 1911–1912 год, s. 121; 
P. Sławiński, Prawosławie w Sandomierzu…, s. 57.

1. Bogdanow Trofim ? (Tichon)
2. ?.?.1854 w guberni samarskiej
3. Syn chłopa
4. Domowe
5. –
6. 6.08.1888 (ijerodiakon)
7. 27.10.1891 (ijeromonach)
8. –
9. 14.12.1877–19.03.1886 ponadetatowy nowicjusz Ławry Pieczerskiej w Ki-

jowie, 20.03.1886–31.07.1888 etatowy nowicjusz Ławry Pieczerskiej w Kijowie 
(23.06.1888 postrzyżony w mnicha), 1.08.1888–31.10.1891 ijerodiakon Domu 

kRzySzTOF lATAWIEC



209

Arcybiskupiego w Warszawie, 1.11.1891–6.01.1892 ijeromonach Domu Arcybi-
skupiego w Chełmie, 7.01.1892–30.09.1897 ijeromonach na etacie ijerodiakona 
Domu Arcybiskupiego w Warszawie (8.02.–11.05.1896 p.o. proboszcza w Sando-
mierzu)14, 1.10.1897–24.05.1914 ijeromonach Domu Arcybiskupiego w Chełmie;

10. –
11. –
12. kawaler
13. –
14. –
15. Zmarł 24.05.1914 w Aleksandrowie Przygranicznym.
Źródło: APL, ChZD, sygn. 1720 (cały poszyt); APKoS, ASCPP w Sandomierzu, sygn. 35, 

k. 3v–7, 40v–41; Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego (dalej: AUSC) w Aleksandrowie Kujawskim; 
ASCPP w Aleksandrowie Kujawskim, sygn. 1914 rok, k. 49v–50; „ХВЕВ” 1897, nr 20, s. 366.

1. Czernikow Fiodor Iljicz15

2. 8.02.1876 w Kozienicach w guberni radomskiej
3. Syn mieszczanina (podoficera 2. Batalionu Saperów w stanie spoczynku, 

strażnika ziemskiego powiatu kozienickiego) Eliasza i Maria c. Walentego z d. ? 
(wyznania rzymskokatolickiego)

4. Szkoła elementarna w Kozienicach
5. Szkoła Duchowna w Chełmie 20.08.1887–10.06.1891, Seminarium Du-

chowne w Chełmie 25.08.1891–20.06.1897 dyplom II kategorii
6. 8.06.1903
7. 12.06.1903
8. –
9. 1.09.1897–31.08.1898 psalmista w Drohiczynie (oddelegowany na sta-

nowisko nauczyciela szkoły cerkiewno-parafialnej w Siedlcach), 1.09.1898–
31.01.1899 psalmista w Granicy, 1.02.–30.04.1903 psalmista w Opatowie, 
1.05.1903–31.12.1904 wikary w Parczewie (oddelegowany do cerkwi w Uhni-
nie), 1.01.1905–14.08.1910 proboszcz w Kolnie, 15.08.1910–14.06.1913 pro-
boszcz w Noworadomsku, 15.06.1913–?.?.1916 proboszcz w Granicy

10. –
11. 1.09.1897–31.08.1898 nauczyciel szkoły cerkiewno-parafialnej w Sie-

dlcach, 1.02.1899–31.01.1900 nadzorca-repetytor Szkoły Duchownej w Cheł-
mie, 1.02.1900–31.01.1903 II nadzorca uczniów Szkoły Duchownej w Chełmie, 

14 Ijeromonach Tichon (Bogdanow) został błędnie zidentyfikowany przez historyka sando-
mierskiego Piotra Sławińskiego jako Tichon (Biełławin), ówczesny rektor Chełmskiego Semina-
rium Duchownego i przyszły patriarcha Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Zob. P. Sławiński, Związ-
ki z Sandomierzem świętego Tichona Patriarchy Moskwy i Wszechrusi, „Zeszyty Sandomierskie”, 
R. XIV, 2007, nr 25, s. 47–49; idem, Prawosławie w Sandomierzu i okolicy, Warszawa 2008, s. 57.

15 Brat Fiodora Czernikowa – Iwan, w 1905 r. był urzędnikiem komory celnej w Zawichoście, 
w randze sekretarza gubernialnego.
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1.02.1905–14.08.1910 nauczyciel religii w miejskiej męskiej i żeńskiej szkole 
elementarnej w Kolnie, 1.09.1910–14.06.1913 nauczyciel religii w miejskiej mę-
skiej i żeńskiej szkole elementarnej w Noworadomsku

12. Żonaty od 28.05.1903 ze Stefanią Diedunik ur. 16.11.1882, córką księdza 
prawosławnego (byłego parocha unickiego) Andrzeja, i Joanną c. Hipolita z d. ?

13. Irena 16.12.1905, Zinaida 13.11.1907
14. 10.02.1896 stichar, ?.04.1911 nabiedriennik, 20.10.1912 błogosławień-

stwo arcybiskupa, 2.07.1915 order św. Anny III kl.
15. Zmarł po 1917.
Źródło: APL, ChZD, sygn. 2351 (cały poszyt); KV, sygn. 992, k. 39v–40v; Archiwum Pań-

stwowe w Piotrkowie Trybunalskim (dalej: APPT), ASCPP w Radomsku, sygn. II/15, k. 12v–19, 
34v–39; sygn. II/16 (cała księga); APR, ASCPP w Radomiu, sygn. 31u, k. 80v–81; sygn. 32u, 
k. 113v–114; sygn. 38, k. 4v–5; APBoŁ, ASCPP w Kolnie, sygn. 1–6 (całe księgi); AUSC w Ra-
domsku, ASCPP w Radomsku, sygn. 1912 rok (cała księga); sygn. 1913 rok, k. 1v–4; ASCPP 
w Granicy, sygn. 1913 rok, k. 6v–9; „ВЕЛ” 1910, nr 16, s. 215; 1911, nr 7–8, s. 91; 1912, nr 21, 
s. 306; 1913, nr 12, s. 177; 1915, nr 15, s. 182; nr 18, s. 220; „ХВЕВ” 1890, nr 13, s. 214; 1896, 
nr 5, s. 90; 1898, nr 17, s. 335; 1903, nr 4, s. 49; nr 17, s. 205; nr 27, s. 331; 1904, nr 51–52, s. 625; 
Памятная Книжка Петроковской Губернии (dalej: ПКПетГ) на 1914 год, Петроков 1914, s. 161; 
Варшавска Епархия, Варшава 1907.

1. Diskowskij Michaił Iwanowicz
2. ?.?.1854 w powiecie wasilkowskim guberni kijowskiej
3. Syn diakona cerkwi w Ostrowie w powiecie wasilkowskim guberni kijow-

skiej Iwana i Olgi z d. Kowalska
4. ?
5. Seminarium Duchowne w Kijowie dyplom I kategorii tytuł studenta 

15.06.1877
6. 29.01.1878
7. 5.08.1884
8. –
9. 1.11.1877–28.01.1878 starszy psalmista cerkwi pw. Zaśnięcia Najświęt-

szej Marii Panny w Hrubieszowie, 29.01.1878–31.08.1880 diakon na etacie star-
szego psalmisty cerkwi pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Hrubieszowie, 
1.09.1880–31.07.1884 diakon w Piotrkowie, 1.08.–14.09.1884 proboszcz cerkwi 
celnej w Olkuszu, 15.09.–9.10.1884 proboszcz w Granicy, 10.10.1884–1.10.1889 
proboszcz w Olkuszu, 1.10.1889–? proboszcz w ? w diecezji kijowskiej

10. –
11. ?
12. Żonaty od 8.01.1878 z Nadieżdą Lebiedincewą ur. ?.?.1859 w Korsuniu 

w powiecie kaniewskim guberni kijowskiej, córką proboszcza cerkwi pw. Zaśnię-
cia NMP w Hrubieszowie Andrieja i Lubow z d. Jasinska

13. Aleksandra 15.04.1883, Piotr 13.12.1886
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14. 5.12.1885 nabiedriennik, ? skufija
15. Zmarł po 188916.
Źródło: APKat, ASCPP w Olkuszu, sygn. sygn. 2/4, p. 18–19; sygn. 2/5–2/8 (całe księgi); sygn. 

2/9, p. 2–21; APL, ChWDKP, sygn. 96 (cały poszyt); sygn. 115 (cały poszyt); Archiwum Państwowe 
w Warszawie (dalej: APW), ASC Parafii Prawosławnej św. Trójcy na Podwalu w Warszawie, sygn. 
43, k. 2v–3; Archiwum Parafii Prawosławnej w Piotrkowie Trybunalskim (dalej: APPPT), ASCPP 
w Piotrkowie, sygn. 1883 rok, k. 13v–14; Archiwum Państwowe w Zamościu (dalej: APZ), ASCPP 
pw. Wniebowzięcia w Hrubieszowie, sygn. 0, p. 12–13; „ХВЕВ” 1878, nr 5, s. 4; 1884, nr 21, 
s. 299; 1885, nr 24, s. 364; 1889, nr 22, s. 422; Памятная Книжка Келецкой Губернии (dalej: 
ПККелГ) на 1889 год, s. 93.

1. Dobrow Aleksandr Gieorgijewicz
2. ?.?.1882 w guberni moskiewskiej
3. Syn księdza prawosławnego Gieorgija i ?
4. ?
5. Seminarium Duchowne w Moskwie 21.08.1898–1.06.1904 dyplom II ka-

tegorii
6. ?.?.1905
7. 2.05.1905
8. –
9. 19.03.1905–31.08.1909 proboszcz w Kniażowie w powiecie możajskim 

guberni moskiewskiej, 1.09.1909–14.09.1910 II ksiądz soboru pw. św. Trójcy 
w Łomży, 15.09.1910–23.07.1914 proboszcz w Nowym Brzesku (23.07.1914 
po ogłoszeniu wojny zbiegł z Nowego Brzeska, za co został pozbawiony etatu), 
?.?.1914–?.?.1915 przebywał w Moskwie;

10. –
11. 9.09.1905–31.08.1909 nauczyciel religii szkoły ludowej w Kniażewie, 

21.09.1909–14.09.1910 nauczyciel religii Gimnazjum Żeńskiego w Łomży, 
14.11.1909–14.09.1910 nauczyciel religii szkoły cerkiewno-parafialnej w Łomży, 
18.09.1910–23.07.1914 nauczyciel religii szkoły elementarnej w Nowym Brze-
sku, 15.03.1912–23.07.1914 nauczyciel religii szkoły elementarnej nr 2 w No-
wym Brzesku, 18.09.1910–23.07.1914 nauczyciel religii w oddziale szkolnym 
15. Nowobrzeskiej Brygady Straży Granicznej

12. Żonaty od ?.?.1905 z Aleksandrą ? ur. 17.04.1882 córką ? Siergieja i ?
13. Siergiej 20.08.1908
14. 18.03.1911 nabiedriennik, ?.?.1913 medal pamięci 300-lecia panowania 

Romanowych
15. Zmarł po 1917.
Źródło: APL, Chełmski Konsystorz Prawosławny (dalej: ChKP), sygn. 1516 (cały poszyt); 

AUSC w Warszawie, ASC cerkwi Samodzielnego Korpusu Straży Granicznej w Nowym Brzesku, 
sygn. 1913 (cała księga); „ВЕЛ” 1909, nr 18, s. 197; 1910, nr 19, s. 251; 1911, nr 7–8, s. 91.

16 Brat Władimir w 1884 r. był psalmistą cerkwi pw. św. Trójcy na Podwalu w Warszawie.
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1. Fiłotowicz (Fiłatowicz) Iwan Ignatiewicz
2. 24.02.1850 w guberni kijowskiej
3. Syn psalmisty Ignatija i ?
4. ?
5. Seminarium Duchowne w Kijowie dyplom II kategorii
6. ?.?.1876
7. 1.02.1882
8. ?.04.1908
9. ?.?.1877–21.01.1882 diakon w Płocku, 22.01.1882–31.10.1883 proboszcz 

cerkwi celnej pw. św. Cara Konstantyna w Łomży, 1.11.1883–12.10.1889 pro-
boszcz w Sandomierzu, 13.10.1889–31.05.1907 proboszcz w Granicy, 1.06.1907 
zwolniony ze służby na własną prośbę z powodu choroby (około 1.10.1911 prze-
bywał na emeryturze w Warszawie)

10. –
11. ?-1878–? nauczyciel religii w jednostkach wojskowych w Płocku, 

1.09.1884–12.10.1889 nauczyciel religii prawosławnej wolnego najmu w Progim-
nazjum Żeńskim w Sandomierzu, ?.?.1887–12.10.1889 ponadetatowy nauczyciel 
religii prawosławnej Progimnazjum Męskiego w Sandomierzu, ?–31.05.1907 kie-
rownik i nauczyciel religii szkoły cerkiewno-parafialnej w Granicy

12. Żonaty od ?.?.1876 z Julią ? ur. ? córką Iwana i ?
13. Eugeniusz 30.09.1877, Lidia 9.11.1878 (nauczycielka II Gimnazjum Żeń-

skiego w Warszawie, zamężna od 19.09.1912 z urzędnikiem Lwem Sumniewi-
czem z Letyczewa), Lubow 30.01.1882, Leonid 16.04.1885

14. 3.04.1878 błogosławieństwa arcb., 22.01.1886 nabiedriennik, 15.01.1896 
skufija, ?.?.1902 kamiławka, 4.06.1905 krzyż napierśny, 6.05.1908 order św. 
Anny III kl.;

15. Zmarł po 1911.
Źródło: APL, ChZD, sygn. 879 (cały poszyt); APKoS, ASCPP w Sandomierzu, sygn. 22–24 

(całe poszyty); sygn. 25, k. 1–9; APPT, ASCPP w Granicy, sygn. 5, p. 30–35, 49–50; sygn. 6–21 
(całe księgi); sygn. 22, k. 1v–3; Archiwum Państwowe w Płocku (dalej: APPł), ASCPP w Płocku, 
sygn. 22, k. 24v–25; sygn. 23, k. 22v–23; sygn. 24 (cała księga); AUSC w Warszawie, ASCPP pw. 
św. Trójcy na Podwalu w Warszawie, sygn. 1912 rok, k. 154v–155; „ХВЕВ” 1878, nr 10, s. 3; 1882, 
nr 4, s. 58; nr 7, s. 115; 1883, nr 22, s. 375; 1886, nr 4, s. 56–57; 1889, nr 21, s. 401; 1896, nr 3, 
s. 46; 1905, nr 24, s. 281; „ВЕЛ” 1906, nr 9, s. 76; 1907, nr 12, s. 104; 1908, nr 9, s. 73; 1911, nr 19, 
s. 243; Указатель Правительственных Распоряжений по Министерстве Финансов 1905, nr 30, 
s. 372; P. Sławiński, Prawosławie w Sandomierzu…, s. 56–57.

1. Fortunatow Nikanor Spiridonowicz
2. ?.?.1837 w guberni włodzimierskiej
3. Syn księdza prawosławnego Spiridona i ?
4. ?
5. Seminarium Duchowne we Włodzimierzu ?.?.1858
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6. ?.09.1860
7. ?.09.1860
8. –
9. ?.11.1877–21.01.1882 proboszcz cerkwi pw. cara Konstantyna w Łom-

ży, 22.01.1882–30.11.1888 wikary w Kaliszu, 1.12.1888–30.06.1889 proboszcz 
w Aleksandrowie Przygranicznym, 1.07.1889 na własną prośbę zwolniony ze sta-
nowiska, ?.?.1889–?.?.1899 ksiądz cerkwi w Smoleńsku, ?.?.1899 poza etatem

10. –
11. 21.09.1860–?.?.1867 nauczyciel Szkoły Duchownej w Muromiu, 

29.01.1882–?.?.1885 nauczyciel religii Gimnazjum Męskiego w Kaliszu
12. Żonaty od ?.?.1860 z Aleksandrą ? ur. ? córka Michała i ?
13. Archiełaja ?.?.1867 (absolwentka Instytutu Szlacheckiego w Białym-

stoku, dama klasowa Gimnazjum Żeńskiego w Kaliszu od 10.03.1895), Zinaida 
4.08.1879 (absolwentka Gimnazjum Żeńskiego w Kaliszu, nauczycielka szkół 
elementarnych, dama klasowa Gimnazjum Żeńskiego w Kaliszu i Suwałkach, 
od 1.09.1911 dama klasowa 4-klasowego prywatnego progimnazjum żeńskiego  
Eugenii Radomskiej w Zduńskiej Woli)

14. ? nabiedriennik, ? skufija, 1.04.1879 kamiławka, ?.?.1882 znak Czerwo-
nego Krzyża, 18.03.1886 krzyż napierśny

15. Zmarł po 1899.
Źródło: Archiwum Państwowe w Toruniu oddział we Włocławku (dalej: APToW), ASCPP 

w Aleksandrowie Kujawskim, sygn. 12, k. 13v–15; sygn. 13 (cała księga); APBoŁ, ASC cerkwi 
prawosławnej pw. św. Cara Konstantyna w Łomży, sygn. 27, k. 10v–12, 23v–24; sygn. 29, k. 18v–
19; „ХВЕВ” 1879, nr 11, s. 183; 1882, nr 4, s. 58; 1886, nr 10, s. 157; 1888, nr 24, s. 385; 1889, 
nr 15, s. 289; Список чиновников и преподователей Варшавского Учебного Округа, Варшава 
1884, s. 243; Список сужащих в Варшавском Учебном Округе.1914–1915 год, Warszawa 1915, 
s. 222–223, 305–306.

1. Gulanicki Wasilij Iwanowicz
2. ?.?.1832 w guberni wołyńskiej
3. Syn protoijereja soboru w Nowogieorgijewsku (Modlin) Iwana i ?
4. ?
5. Wołyńskie Seminarium Duchowne 15.06.1854 dyplom II kategorii
6. ?.02.1855
7. 24.02.1855
8. –
9. 15.02.1855–30.04.1858 proboszcz w Pticzu w powiecie dubieńskim guber-

ni wołyńskiej, 1.05.1858–?.?.1865 proboszcz w Krzepicach, ?.?.1865–5.12.1885 
proboszcz w Praszce

10. –
11. ?
12. Żonaty od ?.?.1855 z Jelizawietą ? ur. ?.?.1836 córką ? Juliana i ?
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13. Aleksandr ?.?.1860 (oficer artylerii)
14. ?.?.1862 nabiedriennik, ?.?.1871 skufija, ?.?.1877 kamiławka, 22.03.1882 

krzyż napierśny
15. Zmarł 5.12.1885 w Praszce w guberni piotrkowskiej.
Źródło: APCz, ASCPP w Krzepicach, sygn. 3–12 (całe księgi); ASCPP w Praszce, sygn. 

4/1 (cała księga); sygn. 1/6, p. 16–17; Холмский Греко-Униатский Месяцелов на 1870 год, 
s. 186; Холмский Греко-Униатский Месяцелов на 1871 год, s. 77; Холмский Греко-Униатский 
Месяцелов на 1872 год, s. 75; „ХВЕВ” 1877, nr 6, s. 3; 1882, nr 9, s. 158; 1886, nr 2, s. 19–20.

Iwanow Nikołaj Aleksiejewicz
2. 21.11.1877 w Płocku (lub Mławie) guberni płockiej
3. Syn urzędnika administracji ogólnej Aleksieja i Julii z d. ?
4. ?
5. Szkoła Duchowna w Warszawie 25.08.1891–12.06.1895 dyplom I kate-

gorii, Seminarium Duchowne w Chełmie 20.08.1895–15.06.1901 dyplom II ka-
tegorii

6. 11.05.1903
7. 14.05.1903
8. –
9. 1.01.–30.11.1901 referent Mławskiego Zarządu Powiatowego, 1.06.1902–

12.04.1903 młodszy psalmista soboru w Białej Podlaskiej, 13.04.1903–31.10.1905 
proboszcz cerkwi szkolnej pw. św. Aleksandra Newskiego w Progimnazjum Mę-
skim w Zamościu, 1.11.1905–20.04.1910 proboszcz w Mazowiecku (Wysokie 
Mazowieckie), 21.04.1910–31.07.1913 proboszcz w Płońsku, 4.02.1915–? p.o. 
proboszcza w Sandomierzu

10. ?
11. 1.12.1901–31.05.1902 nauczyciel Nikołajewskiej szkoły cerkiewno-pa-

rafialnej przy Domu Arcybiskupim w Chełmie, 13.04.1903–31.10.1905 nauczy-
ciel religii Progimnazjum Męskiego i Progimnazjum Żeńskiego w Zamościu, 
?.?.1907–20.04.1910 kierownik i nauczyciel religii szkoły cerkiewno-parafialnej 
w Mazowiecku, 1.05.1910–31.07.1913 nauczyciel religii 2-klasowej męskiej 
szkoły miejskiej i 1-klasowej żeńskiej szkoły miejskiej w Płońsku, 1.08.1913–
?.?.1917 nauczyciel religii 4-klasowej Maryjskiej Szkoły Żeńskiej w Sandomie-
rzu, 1.09.1913–?.?.1917 nauczyciel religii wolnego najmu Progimnazjum Mę-
skiego w Sandomierzu

12. Żonaty od 2.11.1903 z Melanią Kasziną ur. ?.?.1883 (ukończyła 4 klasy 
Maryjskiej Szkoły Żeńskiej w Chełmie), córką listonosza biura pocztowo-telegra-
ficznego w Chełmie Pawła i Anny z d. ? (?.?.1907–20.04.1910 p.o. nauczycielki 
szkoły cerkiewno-parafialnej w Mazowiecku)

13. Paweł 7.05.1907
14. ?.02.1900 stichar, ?.?.1910 medal z okazji 25-lecia działalności szkół cer-

kiewno-parafialnych, ?.04.1910 nabiedriennik
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15. Zmarł po 1917.
Źródło: APBoŁ, ASCPP w Wysokiem Mazowieckiem, sygn. 31, k. 1v–2; APWoM, ASC wy-

znania prawosławnego w Płońsku, sygn. 64, p. 2–14; APKoS, ASCPP w Sandomierzu, sygn. 30, 
k. 2v–8; APL, ChZD, sygn. 2664 (cały poszyt); ChKP, sygn. 12, k. 7; Kancelaria Gubernatora Lu-
belskiego, sygn. 1904:17, k. 76–79; ASCPP Soboru Katedralnego w Chełmie, sygn. 11, k. 121v; 
„ХВЕВ” 1900, nr 7, s. 77; 1903, nr 16, s. 193; nr 21, s. 257; 1905, nr 42, s. 498; „ВЕЛ” 1906, nr 9, 
s. 77; 1910, nr 1, s. 4; nr 8, s. 111; nr 9, s. 124, 129; Список сужащих в Варшавском Учебном 
Округе. 1914–1915 год, Warszawa 1915, s. 307–308; P. Sławiński, Prawosławie w Sandomierzu…, 
s. 59–60.

1. Janowski Apollinarij Pietrowicz
2. 22.04.1880 w Nabrożu w powiecie tomaszowskim guberni lubelskiej
3. Syn nauczyciela szkoły elementarnej w Nabrożu Piotra i Anny Walerii z d. 

Rzecznik
4. ?
5. Szkoła Duchowna w Warszawie 21.08.1891–12.06.1895 dyplom II kate-

gorii, Seminarium Duchowne w Chełmie 20.08.1895–12.06.1902 dyplom II ka-
tegorii

6. 18.07.1904
7. 22.07.1904
8. –
9. 1.08.1902–30.04.1904 psalmista w Kole, 1.05.1904–31.05.1905 proboszcz 

w Sopoćkinie, 1.06.1905–31.05.1907 proboszcz w Grójcu, 1.06.1907–14.09.1910 
proboszcz w Nowym Brzesku, 15.09.1910–?.?.1917 proboszcz w Słupcy (od 
?.?.1915 kapelan 393. szpitala polowego)

10. –
11. 1.10.1910–?.?.1914 nauczyciel religii szkoły elementarnej w Słupcy, 

1.08.1912–?.?.1914 kierownik i nauczyciel religii szkoły cerkiewno-parafialnej 
w Słupcy17

12. Żonaty od 11.07.1904 z Aleksandrą Siemienowską ur. ?.?.1885 w Grani-
cy w guberni piotrkowskiej nauczycielką 2-klasowej żeńskiej szkoły elementar-
nej w Kole, córką proboszcza parafii prawosławnej w Sandomierzu Aleksandra 
i Jelizawiety z d. Winogradow

13. Władimir 14.07.1911
14. 10.09.1901 stichar, 30.10.1909 nabiedriennik, ?.03.1912 skufija, 

22.10.1915 order św. Anny III kl.
15. Zmarł po 1917.
Źródło: Archiwum Państwowe w Kielcach (dalej: APKiel), ASCPP w Nowym Brzesku, sygn. 

2, p. 14–33; sygn. 3 (cała księga); APL, ChZD, sygn. 2675 (cały poszyt); APR, ASCPP w Grójcu, 
sygn. 9, p. 6–11; sygn. 10 (cała księga); sygn. 11, p. 28–33; APZ, ASCPP w Nabrożu, sygn. 5,  

17 Szkoła cerkiewno-parafialna od roku szkolnego 1909–1910 została zamknięta z powodu 
braku chętnych do nauki. „ВЕЛ”, 1910, nr 9, s. 130.
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akt chrztu nr 32; AUSC w Koninie, ASCPP w Koninie, sygn. 1913 rok, k. 7v–8; AUSC w Słupcy, 
ASCPP w Słupcy, sygn. 1911 rok, k. 10; sygn. 1912 rok (cała księga); sygn. 1913 rok (cała księga); 
„ХВЕВ” 1895, nr 13, s. 212; 1901, nr 39, s. 473; 1902, nr 25, s. 293–294; nr 31, s. 365; 1904, nr 18, 
s. 213; nr 31, s. 369; 1905, nr 21, s. 245; „ВЕЛ” 1907, nr 11, s. 95; 1909, nr 5, s. 49; 1912, nr 6, s. 77; 
nr 13, s. 191; 1915, nr 18, s. 217; nr 19, s. 230.

1. Jermolenko Fiodor Fiodorowicz
2. ?.?.1872
3. ?
4. ?
5. Szkoła Duchowna w Chełmie 25.08.1883–15.06.1887 dyplom I kategorii, 

Seminarium Duchowne w Chełmie 23.08.1887–12.06.1893 dyplom II kategorii
6. 13.03.1894
7. 29.08.1896
8. –
9. ?.?.1893–12.03.1894 starszy psalmista soboru w Kaliszu, 13.03.–14.06.1894 

diakon na etacie starszego psalmisty w Kaliszu, 15.06.1894–31.08.1896 diakon 
w Łodzi, 1.09.1896–31.12.1898 proboszcz w Opatowie, 1.01.1899–31.05.1907 
proboszcz w Radomsku, 1.06.1907–9.06.1913 proboszcz w Granicy

10. –
11. 1.06.1907–?.?.1909 kierownik i nauczyciel religii szkoły cerkiewno-pa-

rafialnej w Granicy18

12. Żonaty od ?.?.1894 z Olgą Winogradową ur. ? absolwentką Aleksandryj-
sko-Maryjskiego Instytutu Szlacheckiego w Warszawie, córką Nikołaja i ? (wdo-
wa, od 1.08.1914–?.?.1915 dama klasowa prywatnego gimnazjum żeńskiego Olgi 
Iwanowej w Łodzi)

13. Siergiej 22.06.1898 (uczeń Gimnazjum Męskiego w Piotrkowie), Gieor-
gij 27.11.1903

14. 17.11.1891 stichar, ?.03.1906 skufija, 6.05.1910 kamiławka
15. Zmarł 9.06.1913 w Granicy.
Źródło: APKoS, ASCPP w Opatowie, sygn. 1–3 (całe księgi); APPT, ASCPP w Granicy, sygn. 

22, k. 8v–25; sygn. 23–26 (całe księgi); ASCPP w Radomsku, sygn. II/4–II/11 (całe księgi); sygn. 
II/12, p. 2–13; AUSC w Radomsku, ASCPP w Granicy, sygn. 1912 rok (cała księga); sygn. 1913 
rok (cała księga); APL, ChZD, sygn. 1726, k. 1; „ХВЕВ” 1886, nr 14, s. 210–211; 1887, nr 15, 
s. 243; 1893, nr 14, s. 227–228; 1894, nr 7, s. 115; nr 15, s. 211; 1896, nr 17, s. 298; nr 18, s. 314; 
„ВЕЛ” 1906, nr 7, s. 57; 1907, nr 12, s. 104; 1908, nr 6, s. 51; 1910, nr 1, s. 4; nr 10, s. 135; 1913, 
nr 12, s. 177; nr 13, s. 203–204; Список сужащих в Варшавском Учебном Округе.1914–1915 год, 
Warszawa 1915, s. 286–287.

18 Szkoła cerkiewno-parafialna od roku szkolnego 1909–1910 została zamknięta z powodu 
braku chętnych do nauki. „ВЕЛ” 1910, nr 9, s. 130.
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1. Jarmołowicz Kallistrat Iwanowicz
2. 27.09.1858 w Czeremoszni w powiecie kowelskim guberni wołyńskiej
3. Syn księdza prawosławnego
4. –
5. Szkoła Duchowna w Mielcu ?–13.06.1875, Wołyńskie Seminarium Du-

chowne w Żytomierzu 24.08.1875–15.06.1879 (kl. 1–4), Seminarium Duchowne 
w Chełmie 1.08.1879–15.06.1881 (kl. 5–6) dyplom I kategorii tytuł studenta

6. 8.09.1884
7. 12.01.1886
8. –
9. 1.02.–30.06.1884 urzędnik kancelaryjny konsystorza prawosławnej die-

cezji chełmsko-warszawskiej, 1.07.–7.09.1884 psalmista soboru w Płocku, 
8.09.1884–19.12.1885 diakon soboru w Piotrkowie, 20.12.1885–23.08.1889 pro-
boszcz cerkwi celnej w Praszce, 24.08.1889–30.11.1894 proboszcz w Grajewie, 
1.12.1894–31.12.1901 proboszcz w Balli Cerkiewnej, 1.01.1902–31.01.1905 
proboszcz w Syczynie, 1.02.1905–20.04.1910 proboszcz w Płońsku, 21.04.1910–
10.06.1912 proboszcz w Mazowiecku, 11.06.1912–?.?.1914 proboszcz w Kolnie

10. –
11. ?.?.1889–30.11.1894 kierownik i nauczyciel religii szkoły cerkiewno-pa-

rafialnej w Grajewie, 19.10.1889–30.11.1894 nauczyciel religii w oddziale szkol-
nym 8. Grajewskiej Brygady Straży Granicznej, 1.02.1902–31.01.1905 nauczyciel 
religii szkoły elementarnej w Syczynie, 15.02.1905–20.04.1910 nauczyciel religii 
2-klasowej miejskiej szkoły elementarnej i 1-klasowej żeńskiej miejskiej szkoły 
elementarnej w Płońsku, 1.08.1910–10.06.1912 nauczyciel religii miejskiej mę-
skiej i miejskiej żeńskiej szkoły elementarnej w Mazowiecku, 1.08.1912–?.?.1914 
nauczyciel religii miejskich męskiej i żeńskiej szkoły elementarnej w Kolnie

12. Żonaty od ?.?.1884 z Anną ? ur. ?.?.1865 córką ? Aleksandra i ?
13. Sergiusz 19.06.1885, Nadzieja 9.04.1889
14. 15.04.1896 błogosławieństwo arcb., 31.03.1897 nabiedriennik, 24.11.1907  

skufija
15. ?
Źródło: APCz, ASCPP w Praszce, sygn. 1889 rok, k. 1–3; APBoŁ, ŁDP, sygn. 39, k. 55v–56v; 

sygn. 41, k. 34v–35v; sygn. 44, k. 45v–46v; ASCPP w Kolnie, sygn. 7–8 (całe księgi); APL, ChZD, 
sygn. 2613 (cały poszyt); KV, sygn. 368, k. 58v–60v; sygn. 370, k. 56v–58v; sygn. 373, k. 56v–58v; 
Kancelaria Gubernatora Lubelskiego, sygn. 1903:17, k. 144–147; ASCPP w Czułczycach, sygn. 
29, k. 10v; APWoM, ASCPP w Płońsku, sygn. 47, p. 3–7; sygn. 53 (cała księga); sygn. 56, p. 2–6; 
APPPT, ASCPP w Piotrkowie, sygn. 1884 rok, k. 21v–22; sygn. 1885 rok, k. 16v–27; „ВЕЛ” 1907, 
nr 24, s. 199; 1910, nr 9, s. 124; 1912, nr 12, s. 173; nr 12, s. 173; ПКЛГ на 1891 год, s. 215–216; 
ПКЛГ на 1893 год, s. 310; „ХВЕВ” 1884, nr 6, s. 82; nr 21, s. 299; 1886, nr 3, s. 37; 1889, nr 18, 
s. 346; 1894, nr 24, s. 411; 1896, nr 9, s. 169; 1905, nr 2, s. 17; Памятная Книжка Калишской 
Губернии (dalej: ПККалГ) на 1891 год, s. 98.
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1. Kiersza Konstantin Fomicz
2. 14.05.1865 w Starokonstantynowie w guberni wołyńskiej
3. Syn księdza prawosławnego Fomy i ?
4. ?
5. Wołyńskie Seminarium Duchowne 20.08.1879–12.06.1885 dyplom I ka-

tegorii tytuł studenta
6. 16.08.1888
7. 17.08.1888
8. –
9. 10.09.1885–28.02.1886 psalmista w Charkowcu w powiecie nowogródz-

kim guberni wołyńskiej, 15.02.–7.03.1886 urzędnik do pisma Rządu Gubernial-
nego Lubelskiego, 5.05.1886–28.02.1887 urzędnik kancelaryjny Lubelskiej Izby 
Skarbowej, 1.03.1887–16.08.1888 pomocnik referenta Chełmskiego Zarządu 
Duchownego, 17.08.1888–31.01.1891 wikary w Biszczy (oddelegowany na pro-
bostwo w Otroczu), 1.02.1891–30.06.1896 proboszcz w Połoskach, 1.07.1896–
30.09.1911 wikary (II ksiądz) soboru w Radomiu, 1.10.1911–3.02.1915 pro-
boszcz w Sandomierzu, 4.02.1915–? przeniesiony do diecezji wołyńskiej i odde-
legowany do Lwowa, gdzie brał udział w akcji misyjnej wśród ludności Galicji 
oraz piastował funkcję proboszcza cerkwi pw. św. Jerzego we Lwowie

10. –
11. 1.08.1910–30.09.1911 nauczyciel religii Gimnazjum Żeńskiego w Rado-

miu, 1.11.1911–?.07.1914 nauczyciel religii prawosławnej szkoły elementarnej 
w Sandomierzu

12. Żonaty od ? z Niną Byczkowską ur. 2.07.1870 córką księdza prawosław-
nego z guberni wołyńskiej córką Wasilija i ?

13. Nikołaj 22.05.1890, Dimitrij 6.12.1892, Oleg 12.10.1894, Ksenofont 
26.01.1897

14. ?.?.1892 nabiedriennik, ?.?.1897 skufija, 18.04.1903 błogosławieństwo 
Synodu Świątobliwego, 7.04.1905 kamiławka

15. Zmarł po 1915.
Źródło: APL, ChZD, sygn. 1308 (cały poszyt); KV, sygn. 136, k. 9v–10; sygn. 138, k. 11v–13; 

APR, Radomski Zbór św. Mikołaja, sygn. 6, p. 12–15; Radomska Dyrekcja Szkolna, specjalia, sygn. 
379/I, p. 542–544; sygn. 379/III, p. 62; „ХВЕВ” 1903, nr 20, s. 246; 1905, nr 20, s. 234; „ВЕЛ” 
1910, nr 17, s. 227; 1911, nr 20, s. 261; 1915, nr 4, s. 45; K. Latawiec, Organizacja i akta Chełm-
skiego Zarządu Duchownego, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, t. III, cz. I, red. A. Gó-
rak, K. Latawiec i D. Magier, Lublin–Siedlce 2010, s. 326; idem, Chełmski Zarząd Duchowny, jego 
kancelaria oraz personel w latach 1876–1905, [w:] Urzędy państwowe, organy samorządowe i ko-
ścielne oraz ich kancelarie na polsko-ruskim pograniczu kulturowym i etnicznym w okresie od XV 
do XIX wieku, red. H. Gmiterek i J. Łosowski, Kraków 2010, s. 802–803.

1. Kowalenko Iwan Iwanowicz
2. 10.04.1876 w Kozienicach w powiecie kozienickim w guberni radomskiej
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3. Syn podoficera Iwana i Marii z d. Siwecka (wyznania rzymskokatolic- 
kiego)

4. Szkoła elementarna w Kozienicach
5. Szkoła Duchowna w Chełmie 15.08.1888–10.06.1892 dyplom II kategorii, 

Seminarium Duchowne w Chełmie 21.08.1892–12.06.1898 dyplom I kategorii 
tytuł studenta

6. 15.08.1900
7. 21.05.1906
8. Przed 1.09.1921
9. 1.12.1899–14.08.1900 młodszy psalmista w Łodzi, 15.08.1900–14.06.1901 

diakon na etacie młodszego psalmisty w Łodzi, 15.06.1901–30.06.1903 diakon 
na etacie starszego psalmisty w Łodzi, 1.07.1903–31.05.1906 diakon w Łodzi, 
1.06.1906–?.?.1918 proboszcz w Wieluniu (od ?.08.1914 do ?.?.1917 interno-
wany przez okupacyjne władze niemieckie z miejscem pobytu w Wieluniu), 
1.04.1920–30.06.1939 proboszcz cerkwi pw. św. Jana Klimaka w Warszawie 
(21.06.–1.09.1921 p.o. proboszcza cerkwi pw. św. Marii Magdaleny w Warsza-
wie), 1.07.1939–19.04.1950 proboszcz cerkwi pw. św. Marii Magdaleny w War-
szawie

10. Dziekan dekanatu Warszawa-Miasto
11. 1.08.1898–30.11.1899 kierownik i nauczyciel 1-klasowej miejskiej 

szkoły elementarnej dla dzieci pracowników zatrudnionych na kolei w Chełmie, 
15.08.1900–20.05.1906 nauczyciel religii 2-klasowej szkoły elementarnej w Ło-
dzi, 15.08.1900–1.07.1905 nauczyciel religii Szkoły Handlowej Tomasa w Łodzi, 
1.01.1901–9.01.1906 nauczyciel religii 7-klasowej Szkoły Handlowej w Zgierzu, 
21.05.1906–1.08.1914 nauczyciel religii miejskiej szkoły elementarnej w Wielu-
niu, 21.05.1906–1.08.1914 nauczyciel religii w oddziale szkolnym 13. Wieluń-
skiej Brygady Straży Granicznej, 1.09.1914–31.03.1920 nauczyciel religii Szkoły 
Realnej w Wieluniu, 27.10.1920–31.12.1924 nauczyciel religii szkoły powszech-
nej Komitetu Rosyjskiego w Warszawie, 1.01.1925–1.09.1928 nauczyciel religii 
Gimnazjum Koedukacyjnego Gołubowskiego w Warszawie

12. Żonaty od 29.07.1898 z Nadieżdą Żelechowską ur. 15.01.1879 w Werb-
kowicach córką księdza prawosławnego (byłego parocha unickiego) z Werbkowic 
Michała Albina i Anny Weroniki z d. Marmurowicz

13. Anatol 2.09.1902, Larisa 9.05.1908
14. ?.11.1898 podziękowanie kuratora Warszawskiego Okręgu Naukowego, 

30.12.1908 nabiedriennik, ?.03.1912 skufija, 24.06.1915 kamiławka
15. Zmarł 19.04.1950 w Warszawie.
Źródło: Archiwum Warszawskiej Metropolii Prawosławnej, Akta osobowe protoijereja Jana 

Kowalenki (cały poszyt); APL, Chełmski Konsystorz Grecko-Katolicki (ChKGK), sygn. 1139, 
k. 109; ChKP, sygn. 1303 (cały poszyt); APZ, Akta Stanu Cywilnego Parafii Prawosławnej w Werb-
kowicach, sygn. 4, p. 2–3; AUSC w Wieluniu, ASCPP w Wieluniu, sygn. lata 1912–1913 (całe księ-
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gi); „ХВЕВ” 1889, nr 13, s. 235–236; 1892, nr 15, s. 369–370; 1897, nr 13, s. 236–237; 1898, nr 14, 
s. 279–280; 1899, nr 51, s. 649; 1900, nr 34, s. 409; 1901, nr 28, s. 341; 1903, nr 29, s. 353; „ВЕЛ” 
1906, nr 11, s. 89; 1909, nr 2, s. 17; 1912, nr 6, s. 77; 1915, nr 15, s. 183; nr 18, s. 220; ПКПетГ на 
1902 год, s. 206; „Циркуляр по Варшавскому Учебному Округу”, 1898, nr 12, s. 340.

1. Kozłowski Piotr Piotrowicz
2. 29.06.1867 w guberni mohylewskiej
3. Syn księdza prawosławnego Piotra i ?
4. ?
5. Seminarium Duchowne w Chełmie 19.08.1884–15.06.1890 dyplom II ka-

tegorii
6. 7.06.1892
7. 6.06.1894
8. –
9. 14.07.–19.09.1890 psalmista w Busównie, 20.09.1890–31.05.1892 psal-

mista w Olkuszu, 1.06.1892–30.04.1894 diakon na etacie psalmisty w Łodzi, 
1.05.–1.06.1894 diakon w Łodzi, 2.06.1894–31.01.1895 proboszcz w Neplu, 
1.02.1895–30.11.1896 proboszcz w Rokitnie, 1.12.1896–31.01.1899 proboszcz 
w Wohyniu, 1.02.–31.08.1899 wikary w Sopoćkinie, 1.09.1899–29.02.1904 
proboszcz w Czołomyjach, 1.03.1904–28.02.1907 proboszcz w Nowym Brze-
sku, 1.03.1907–30.04.1909 proboszcz cerkwi kolejowej w Skarżysku19, 1.04.–
8.11.1909 proboszcz w Miechowie, 9.11.1909 poza etatem

10. 1.03.–31.08.1899 członek i skarbnik Augustowskiego Powiatowego Od-
działu Chełmsko-Warszawskiej Diecezjalnej Rady Szkolnej

11. 1.08.1892–1.06.1894 nauczyciel religii Gimnazjum Żeńskiego w Łodzi, 
miejskiej szkoły elementarnej nr 16 w Łodzi, Szejblerowskiej Szkoły Fabrycz-
nej w Łodzi i Pensji Żeńskiej w Łodzi, 1.09.1893–1.06.1894 nauczyciel religii 
2-klasowej szkoły cerkiewno-parafialnej w Łodzi, 1.09.1894–31.01.1895 nauczy-
ciel religii i opiekun szkoły elementarnej w Neplu, 1.03.–31.08.1899 kierownik, 
nauczyciel religii i wykładowca 2-klasowej żeńskiej szkoły cerkiewno-parafial-
nej w Teolinie, 1.09.1899–29.02.1904 kierownik szkoły gramoty w Czołomy-
jach, 15.10.1899–29.02.1904 nauczyciel religii i opiekun szkoły elementarnej 
w Czołomyjach oraz opiekun szkoły elementarnej w Ruskim Stoku, 1.11.1899–
29.02.1904 kierownik szkoły gramoty w Czepielinie

12. Żonaty od ?.?.1891 z Marią Tatarinową ur. 18.01.1868, córką inspektora 
podatkowego Siergieja i ?

13. Ksenia 30.01.1892 (uczennica Gimnazjum Żeńskiego w Siedlcach), Euge-
niusz 6.09.1893 (uczeń Gimnazjum Męskiego w Siedlcach), Sergiusz 3.12.1897, 
Wiktor 1.11.1902, Aleksander 22.01.1907

14. 6.04.1903 nabiedriennik

19 Cerkiew otrzymała statusu parafii i stanowisko proboszcza od 1/14 III 1907 r.
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15. Zmarł po 1911.
Źródło: APKiel, ASCPP w Nowym Brzesku, sygn. 1 (cała księga); sygn. 2, k. 1v–2; ASCPP 

w Skarżysku (Bzin), sygn. 1–2 (całe księgi); APL, ChWDKP, sygn. 735 (cały poszyt); KV, sygn. 
552, k. 50v–51v; sygn. 780, k. 92v–94v; sygn. 781, k. 96v–97v; sygn. 786, k. 98v–100v; Archiwum 
Państwowe w Siedlcach (dalej: APSied), ASCPP w Siedlcach, sygn. 1907 rok, k. 4v; APmW, ASC 
cerkwi św. Mikołaja przy Nowobrzeskiej Brygadzie 3. Okręgu Korpusu Straży Pogranicznej, sygn. 
1–2 (całe księgi); „ХВЕВ” 1894, nr 9, s. 147; 1896, nr 24, s. 440; 1904, nr 10, s. 125; „ВЕЛ” 1907, 
nr 4, s. 19; 1909, nr 10, s. 114; nr 22, s. 241; nr 23, s. 259; „ХВЕВ” 1890, nr 19, s. 320; 1894, nr 9, 
s. 146; nr 12, s. 193.

 
1. Liniewicz Onufrij ?
2. ?
3. ?
4. ?
5. Seminarium Duchowne w ?
6. ?
7. ?
8. ?
9. ?.12.18510?.?.1852 proboszcz cerkwi celnej w Praszce, ?.?.1852–

30.06.1858 proboszcz w Krzepicach, ?–1872–? proboszcz w Strużkach w powie-
cie uszyckim guberni podolskiej

10. ?–1872–? dziekan 6. okręgu powiatu uszyckiego guberni podolskiej
11. ?
12. Żonaty z ?
13. ?
14. ?
15. Zmarł po 1872.
Źródło: APCz, ASCPP w Krzepicach, sygn. 1–5 (całe księgi); sygn. 6, k. 1–6; А. А. Китлин- 

ский, Священники Подолья. 1872, Kamieniec Podolski 1872.

1. Liwczak Nikołaj Nikołajewicz
2. 2.11.1837 w Cisowej w powiecie przemyskim w Galicji
3. Syn parocha unickiego Nikołaja i Julii z d. Kałużniacka
4. 4-klasowa szkoła elementarna w Przemyślu, Gimnazjum Klasyczne 

w Przemyślu ?.?.1849–?.?.1858
5. Uniwersytet Wiedeński Wydział Historyczno-Filologiczny i Wydział Teo-

logiczny ?.?.1860–?.?.1864
6. ?.12.1864
7. ?.12.1864
8. 30.04.1873
9. 6.12.1864–18.10.1866 proboszcz cerkwi unickiej w Krakowie, 3.05.1867–

10.05.1875 proboszcz katedry unickiej w Białej, 11.05.1875–16.10.1880 pro-

dUCHOWIEńSTWO CERkWI PRAWOSłAWNyCH...



222

boszcz soboru w Białej (od 6.12.1876 członek rzeczywisty Towarzystwa Arche-
ologicznego przy Akademii Duchownej w Kijowie), 17.10.1880 pozbawiony 
stanowiska dziekana i proboszcza, ?.?.1880–?.?.1881 proboszcz w diecezji smo-
leńskiej (Smoleńsk, Dorogobuż), 1.11.1883–14.10.1894 proboszcz cerkwi celnej 
pw. św. cara Konstantyna w Łomży, 15.10.1894–16.12.1909 proboszcz cerkwi 
w Aleksandrowie Przygranicznym

10. 3.12.1869–?.?.1875 deputowany unickiego dekanatu bialskiego w spra-
wach serwitutów cerkiewnych; 15.11.1873–30.11.1879 dziekan bialskiego okrę-
gu dekanalnego

11. ?.08.1865–18.10.1866 nauczyciel języka łacińskiego i greckiego w gim-
nazjum męskim w Krakowie, 19.10.1866–2.05.1867 nauczyciel religii unickiej 
w 6-klasowej żeńskiej szkole średniej w Chełmie, 3.05.1867–?.?.1872 nauczyciel 
religii grecko-katolickiej w Gimnazjum Męskim w Białej, 1.01.1876–31.10.1880 
nauczyciel religii prawosławnej w Seminarium Nauczycielskim w Białej, 
?.?.1881–31.08.1882 wykładowca języka łacińskiego w Seminarium Duchownym 
w Mińsku, 1.09.1882–31.10.1883 nauczyciel w I Gimnazjum Męskim w Warsza-
wie, 1.12.1883–1.08.1892 nauczyciel religii w Gimnazjum Męskim w Łomży

12. Żonaty od ?.?.1864 z Henriettą (po przyjęciu prawosławia Maria) Kittel 
ur. ?.?.1846, zm. 3.10.1900 w Aleksandrowie Przygranicznym, córką doktora me-
dycyny Antoniego i ?

13. Natalia 18.10.1865, Elena ?.?.1867, Maria ?.?.1870, Lew 17.02.1872–
20.07.1907 (urzędnik komory celnej w Nowosielicach), Nikołaj 1.04.1873 
(urzędnik komory celnej w Windawie, żonaty od 12.11.1906 z córką księdza 
prawosławnego Jewgieniją Jurczakiewicz), Iwan 20.06.1874–26.01.1875, Iwan 
?.?.1875 (nauczyciel Szkoły Handlowej we Włocławku, żonaty od 14.10.1901 
z córką psalmisty z Warszawy Marią Sianicką), Boris 4.02.1877 (absolwent In-
stytutu Weterynarii w Warszawie, lekarz weterynarii miasta Zamościa i 10. Pułku 
Kozaków Dońskich, żonaty z Wierą Kanatową), Władimir 6.12.1878–23.03.1880

14. 28.09.1868 order św. Anny III kl., 2.04.1875 kamiławka, 2.04.1875 złoty 
krzyż napierśny, 31.08.1876 błogosławieństwo arcybiskupa, 28.02.1877 podzię-
kowanie arcybiskupa, ?.?.1901 order św. Anny II kl., 6.05.1908 order św. Włodzi-
mierza IV kl.

15. Zmarł 16.12.1909 w Aleksandrowie Przygranicznym.
Źródło: Российский Государственный Исторический Архив, zesp. 821, inw. 4, sygn. 1890 

(cały poszyt); APL, ChKGK, sygn. 899, p. 33–145; Siedlecka Dyrekcja Szkolna, sygn. 50, p. 39–40; 
sygn. 123, p. 96; KV, sygn. 1, k. 2v–3; sygn. 2, k. 2v–3; sygn. 6 knlb.; sygn. 7 knlb.; sygn. 8, 
k. 2v–4; Rząd Gubernialny Lubelski (1867–1918), sygn. osobowe 1011 (cały poszyt); ASC Parafii 
Greckokatolickiej w Białej, sygn. 64, p. 16; sygn. 65, p. 22; sygn. 66, p. 11; sygn. 67, p. 56; Akta 
Parafii Prawosławnej pw. św. Trójcy w Białej, sygn. 1, p. 56; sygn. 4, p. 29; sygn. 6 knlb.; sygn. 8 
knlb.; APToW, ASCPP w Aleksandrowie Kujawskim, sygn. 26, k. 52v–53; sygn. 27, k. 38v–39; 
sygn. 33, k. 60v–61; sygn. 1907, k. 68v–69; sygn. 1909 rok, k. 52v–53; ПКЛГ на 1886 год, s. 100; 
ПКЛГ на 1888 год, s. 99; ПКЛГ на 1893 год, s. 310; „ХВЕВ” 1877, nr 5, s. 8; 1880, nr 22, s. 360; 
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1883, nr 22, s. 375; 1894, nr 21, s. 346; „ВЕЛ” 1907, nr 1, s. 5; 1908, nr 9, s. 73; 1909, nr 24, 
s. 273; 1910, nr 2, s. 33; „Kurjer Warszawski” 1865, nr 202, s. 1063; „Gazeta Warszawska” 1867, 
nr 189, s. 1; К истории возсоединения униатов Холмской Епархии. Записки и воспоминания 
протоиерея Николая Николаевича Ливчака. С портретом и биографией автора, oprac. i wyd. 
И. Н. Ливчак, Wilno 1910, s. 1–19; Likwidacja Unii w Królestwie Polskim w świetle pamiętników 
Nikołaja Nikołajewicza Liwczaka, [w:] „Zanim wróciła Polska”. Martyrologium ludności unickiej 
na Podlasiu w latach 1866–1905 w świetle wspomnień, wybór i opracowanie T. Krawczak, Warsza-
wa 1994, s. 215–249.

1. Morgajewski Fieodosij ?
2. ? w guberni wołyńskiej
3. ?
4. ?
5. Seminarium Duchowne w ?
6. ?
7. ?
8. ?
9. ?–?.12.1851 proboszcz cerkwi w ?, ?.12.1851–30.06.1852 proboszcz cer-

kwi celnej w Zawichoście, 1.07.1852–? proboszcz cerkwi w ?
10. ?
11. ?
12. Żonaty z ?
13. Ignatij ?.?.1846 (absolwent Wołyńskiego Seminarium Duchownego dy-

plom II kategorii 1867), Wasilij ?.?.1847 (absolwent Wołyńskiego Seminarium 
Duchownego dyplom II kategorii 1869), Konstantin ?.?.1848 (absolwent Wołyń-
skiego Seminarium Duchownego dyplom II kategorii 1869)

14. ?
15. ?
Źródło: APKoS, ASCPP w Zawichoście, sygn. 1, s. 1–9; Н. Теодорович, Волынская духовная 

семинария, исторический очерк, Почаев 1901.

1. Nowgorodow Jewfimij Piotrowicz
2. ?.?.1818 w ?
3. ?
4. ?
5. Seminarium Duchowne w ?
6. ?
7. ?
8. ?.?.1880
9. ?.?.1852–28.12.1856 proboszcz cerkwi celnej w Wilczkowicach, 

29.12.1856–23.03.1857 proboszcz cerkwi celnej w Michałowicach, 24.03.1857–
26.08.1880 proboszcz cerkwi celnej w Olkuszu, 27.08.1880–3.05.1885 proboszcz 
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soboru w twierdzy Nowogieorgijewsk, 4.05.1885 zwolniony ze służby z powodu 
choroby

10. ?
11. ?
12. Żonaty z Raisą ? ur. ?.?.1818 córką Iwana i ?
13. Tatiana ?.?.1843 (zamężna od 4.07.1861 z dowódcą roty Zawichojskiej 

BSG Nikołajem Pawłowiczem Tirbiajewem), Julia 3.05.1852
14. 24.03.1885 order św. Włodzimierza IV kl.
15. Zmarł 4.09.1885 w Kielcach.
Źródło: APKat, ASCPP w Olkuszu, sygn. 1/72–1/83 (całe księgi); APKoS, ASCPP w Zawi-

choście, sygn. 2 (cała księga); ANK, ASCPP w Olkuszu, sygn. 1–16 (całe księgi); APKiel, ASCPP 
w Kielcach, sygn. 37, p. 96–97; sygn. 76, k. 123v–124; „ХВЕВ” 1880, nr 20, s. 322; 1885, nr 9, 
s. 122; nr 11, s. 153; Холмский Греко-Униатский Месяцелов на 1870 год, s. 186; Холмский Греко-
Униатский Месяцелов на 1871 год, s. 77; Холмский Греко-Униатский Месяцелов на 1872 год, 
s. 75; I. Cieślik, Cerkiew w Wilczkowicach…, s. 6–7.

1. Pankiewicz Iwan Grigorjewicz
2. ? w guberni wołyńskiej
3. Syn księdza prawosławnego Grigorija i ?
4. ?
5. Wołyńskie Seminarium Duchowne w Krzemieńcu dyplom II kategorii 

?.?.1863
6. ?
7. 26.08.1877
8. –
9. 15.08.1877–19.08.1910 proboszcz w Słupcy, 20.08–06.09.1910 proboszcz 

w Sochaczewie, 6.09.1910 zwolniony ze służby na własną prośbę (za datę zwol-
nienia uważano dzień 10.08.1910), 20.07.1911–? ksiądz przypisany do cerkwi na 
Pradze

10. 26.06–10.08.1910 spowiednik cerkwi celnych i granicznych
11. ?
12. Żonaty od ? z Barbarą Grigorjewną ? córką ?
13. Władimir 3.06.1878
14. 24.05.1878 nabiedriennik, 18.04.1881 skufija, 18.03.1886 kamiławka, 

3.04.1897 krzyż napierśny, 6.05.1903 order św. Anny III kl.
15. Zmarł po 1911.
Źródło: APPoK, ASCPP w Słupcy, sygn. 84, k. 1–9; „ХВЕВ” 1877, nr 3, s. 7; 1878, nr 13, 

s. 6; 1881, nr 12, s. 182; 1886, nr 10, s. 157; 1897, nr 11, s. 202; 1903, nr 20, s. 245; „ВЕЛ” 1910, 
nr 13, s. 171; nr 17, s. 227; nr 18, s. 239; 1911, nr 15, s. 190; nr 19, s. 243; http://www.petergen.com/
bovkalo/sp/warsz1907.html (data dostępu: 19 IV 2013); Н. Теодорович, op. cit.
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1. Rajewicz Iwan Fiodorowicz
2. ?.?.1863 w guberni kałuskiej
3. Syn księdza prawosławnego Fiodora i ?
4. ?
5. Seminarium Duchowne w Kałudze 14.06.1884 dyplom I kategorii tytuł 

studenta, Akademia Duchowna w Moskwie 25.08.1884–10.06.1888 kandydat 
teologii

6. 1.08.1896
7. 2.08.1896
8. ?.04.1906
9. 1.07.1896–15.04.1906 proboszcz w Wieluniu, 16.04.1906–?.?.1917 pro-

boszcz soboru w Płocku
10. ?
11. 1.08.1888–30.06.1896 wykładowca języka rosyjskiego, literatury i pe-

dagogiki w Żeńskiej Szkole Duchownej w Pariczewie w powiecie bobrujskim 
guberni mińskiej, 1.09.1906–?.?.1917 nauczyciel religii wolnego najmu w Gim-
nazjum Żeńskim w Płocku

12. Żonaty od ?.?.1896 z Wierą Godlewską ?.?.1875, córką księdza prawo-
sławnego z guberni wołyńskiej Apolinarija i ?

13. Gieorgij 22.09.1896, Tatiana 30.06.1903 (5 dzieci)
14. ?.03.1897 nabiedriennik, 6.05.1907 krzyż napierśny, 6.05.1911 order św. 

Anny III kl., 2.07.1915 order św. Anny II kl.
15. Zmarł po 1937 (rozstrzelany) w Wyszniem Wołoczkie w Związku Ra-

dzieckim.
Źródło: APŁ, ASCPP w Wieluniu, sygn. 3–8 (całe księgi); APPł, ASCPP w Płocku, sygn. 61, 

k. 94v–99, 132v–141; sygn. 63 (cała księga); AUSC w Płocku, ASCPP w Płocku, sygn. 1912 rok 
(cała księga); sygn. 1913 rok (cała księga); sygn. 1914 rok (cała księga); „ХВЕВ” 1896, nr 14, 
s. 249; nr 17, s. 299; 1897, nr 7, s. 118; „ВЕЛ” 1906, nr 9, s. 73; 1907, nr 10, s. 87; 1911, nr 10, 
s. 117; 1915, nr 15, s. 182; Список сужащих в Варшавском Учебном Округе.1914–1915 год, 
Warszawa 1915, s. 246; Памятная Книжка Плоцкой Губернии на 1913 год, Płock 1913, s. 102; 
Памятная Книжка Минской Губернии на 1889 год, Mińsk 1888, s. 119; Памятная Книжка 
Минской Губернии на 1896 год, Mińsk 1895, s. 60; http://matveevo.prihod.ru/vyshnijj_volo-
chjok._vekhi_istorii/view/id/1133767 (data dostępu: 19 IV 2013).

1. Rajewski Piotr Michałowicz
2. ?.?.1855 w Słobodzie Szaposznikowej w powiecie ostrogożskim guberni 

woroneskiej
3. Syn księdza prawosławnego Michaiła i ?
4. ?
5. Szkoła Duchowna w Woroneżu 1.08.1867–15.06.1871, Seminarium Du-

chowne w Woroneżu, 1.08.1871–24.06.1877 dyplom I kategorii tytuł studenta
6. 13.08.1878
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7. 28.01.1882
8. 6.05.1908
9. 5.08.1877–12.08.1878 psalmista w Puławach, 13.08.1878–22.01.1882 

ipodiakon Soboru Katedralnego w Warszawie, 23.01.1882–4.09.1892 wikary 
soboru w Radomiu, 5.09.1892–14.06.1894 proboszcz w Koloniach Aleksandryj-
skich k. Modlina, 15.06–14.10.1894 proboszcz w Aleksandrowie Przygranicz-
nym, 15.10.1894–?.?.1915 proboszcz cerkwi pw. św. Cara Konstantyna w Łomży

10. ?.?.1912–?.?.1915 pomocnik dziekana V warszawskiego okręgu dekanal-
nego

11. 1.09.1882–4.09.1892 nauczyciel religii Gimnazjum Żeńskiego w Rado-
miu, 1.10.1892–14.06.1894 nauczyciel religii szkoły elementarnej w Aleksan-
drowskiej Kolonii, 1.07.–14.10.1894 nauczyciel religii miejskiej męskiej i żeń-
skiej szkoły elementarnej we Włocławku, 1.07.–14.10.1894 nauczyciel religii 
oddziału szkolnego Aleksandrowskiej Brygady Straży Granicznej, 15.10.1894–
?.?.1914 nauczyciel religii 2-klasowej Aleksandrowskiej szkoły elementarnej 
Samodzielnego Korpusu Straży Granicznej w Piątnicy, 15.10.1894–?.?.1914 na-
uczyciel religii w oddziale szkolnym 9. Łomżyńskiej Brygady Straży Granicznej

12. Żonaty od 23.07.1878 z Anną Kozminą ur. ?.?.1861, zm. 28.10.1896, cór-
ką księdza prawosławnego z guberni woroneskiej Michaiła Kozmina i ?

13. Elena 19.05.1879, Zinaida 2.06.1880, Boris ?.?.1883, Lew 11.10.1892
14. ?.?.1880 znak Czerwonego Krzyża, 20.07.1884 nabiedriennik, 

7.04.1888 skufija, ?.05.1894 błogosławieństwo arcb., 3.04.1897 kamiławka, 
18.04.1903 krzyż napierśny, 6.05.1912 order św. Anny III kl., 2.07.1915 order św.  
Anny II kl.

15. Zmarł po 1915.
Źródło: APW, ASC cerkwi prawosławnej Soboru Katedralnego pw. św. Trójcy w Warszawie, 

sygn. 69, k. 36v–37; sygn. 71, k. 42v–43; APW oddział w Grodzisku Mazowieckim, Akta stanu 
cywilnego cerkwi prawosławnej Męczennicy św. Aleksandry – carycy w koloniach rosyjskich – 
pow. płoński, sygn. 89, p. 26–35; sygn. 91 (cała księga); sygn. 93, p. 2–21; APBoŁ, ŁDP, sygn. 39, 
k. 67v–69v; sygn. 40, k. 63v–65v; sygn. 41, k. 59v–60v; sygn. 44, k. 96v–98v; APL, ChWDKP, 
sygn. 87 (cały poszyt); sygn. 139 (cały poszyt); APR, ASCPP w Radomiu, sygn. 17u, k. 9v–10; 
„Указатель Правительственных Распоряжений по Министерстве Финансов”, 1903, nr 25, 
s. 327; „ХВЕВ” 1882, nr 4, s. 58; nr 7, s. 115; 1884, nr 15, s. 230; 1888, nr 10, s. 153–154; 1894, 
nr 10, s. 162; nr 13, s. 211; nr 21, s. 346; 1897, nr 11, s. 202; 1903, nr 20, s. 246; „ВЕЛ” 1908, nr 9, 
s. 73; 1912, nr 10, s. 139; 1915, nr 15, s. 182; ПКЛГ на 1904, s. 265.

1. Siemienowski Aleksander Wasiljewicz
2. ?.?.1849 w guberni włodzimierskiej
3. Syn księdza prawosławnego Wasilija i Aleksandry z d. ?
4. ?
5. Seminarium Duchowne we Włodzimierzu 15.06.1872 dyplom I kategorii 

tytuł studenta
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6. ?.?.1875
7. 8.09.1880
8. –
9. 1.11.1875–31.08.1880 diakon soboru w Piotrkowie, 1.09.1880–9.10.1884 

proboszcz w Olkuszu, 10.10.1884–12.10.1889 proboszcz w Granicy, 13.10.1889–
7.02.1896 proboszcz w Sandomierzu

10. –
11. ?.?.1872–?.?.1875 nauczyciel Szkoły Duchownej w ?, ?.?.1890–7.02.1896 

ponadetatowy nauczyciel religii prawosławnej Progimnazjum Męskiego w San-
domierzu, ?.?.1890–7.02.1896 nauczyciel religii wolnego najmu Progimnazjum 
Żeńskiego w Sandomierzu, ?.?.1890–7.02.1896 nauczyciel religii miejskiej mę-
skiej i żeńskiej szkoły elementarnej w Sandomierzu

12. Żonaty od ?.?.1874 z Jelizawietą Winogradową ur. ?, córką księdza pra-
wosławnego z guberni włodzimierskiej Wasilija i ?

13. Nikołaj 27.11.1875 (student Cesarskiego Uniwersytetu Moskiewskie-
go, pomocnik wychowawców klasowych Gimnazjum Męskiego w Radomiu), 
Anna ?.?.1877 (zamężna z Nikołajem Bogdanowem księdzem prawosławnym 
późniejszym proboszczem w Sandomierzu), Nadieżda 3.09.1878 (zamężna od 
28.01.1898 z Daniłem Olejnikiem księdzem prawosławnym), Siergiej 4.04.1880–
28.05.1895, Wasilij 5.05.–1.06.1882, Aleksandra 20.05.1883 (zamężna z Apoli-
narijem Janowskim księdzem prawosławnym), Aleksiej 28.07.1887, Konstantin 
13.08.1889–30.07.1891, Paweł 29.02.1892 (3 klasy Progimnazjum Męskiego 
w Sandomierzu, urzędnik kancelaryjny Rządu Gubernialnego Lubelskiego), Na-
talia ?.?.1894–6.12.1897

14. ? nabiedriennik, 18.10.1886 order czarnogórski św. Daniła IV kl., 
7.04.1888 skufija

15. Zmarł 7.02.1896 w Sandomierzu.
Źródło: APKoS, ASCPP w Sandomierzu, sygn. 27, p. 51–52; sygn. 34, p. 54–55; sygn. 35, 

k. 39v–40; sygn. 36, k. 43v–44; APKat, ASCPP w Olkuszu, sygn. 1/84, 3/1, 3/2 (całe księgi); sygn. 
3/4, p. 2–17; APL, Akta Parafii Prawosławnej Soboru Katedralnego Podwyższenia Krzyża w Lubli-
nie, sygn. 21, k. 45; Rząd Gubernialny Lubelski (1867Ý1918), sygn. osobowe 1593 (cały poszyt); 
ASCPP Soboru Katedralnego w Chełmie, sygn. 7, k. 84–84v; Dyrekcje Szkolne, sygn. osobowe 
3235, k. 11–11v, 13; APPT, ASCPP w Piotrkowie, sygn. 63, p. 104–105; sygn. 66, p. 96–97; sygn. 
68, p. 38–39; ASCPP w Granicy, sygn. 1–4 (całe księgi); sygn. 5, p. 2–30, 36–48;  APPPT, ASCPP 
w Piotrkowie Trybunalskim, sygn. 1875 rok, k. 46v–50; sygn. 1878 rok, k. 48v–49; sygn. 1880 rok, 
k. 19v–20; Состав Холмско-Варшавской Епархии, Warszawa 1877, s. 5; „ХВЕВ” 1880, nr 20, 
s. 322; 1884, nr 21, s. 299; 1886, nr 22, s. 322; 1888, nr 10, s. 153–154; 1889, nr 21, s. 401; 1896, 
nr 6, s. 124–125; ПККелГ на 1884 год, s. 103; Список сужащих в Варшавском Учебном Округе. 
1914–1915 год, Warszawa 1915, s. 198, 202; Памятная Книжка Варшавскаго Учебнаго Округа, 
Warszawa 1903, s. 131; P. Sławiński, Prawosławie w Sandomierzu…, s. 57.

1. Sinieucki Kassian Benediktowicz
2. Ok. ?.?.1820 w guberni wołyńskiej
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3. Syn księdza prawosławnego Benedikta i ?
4. ?
5. Wołyńskie Seminarium Duchowne w Krzemieńcu ?.?.1841 dyplom II ka-

tegorii
6. ?
7. ?
8. 9.05.1882
9. ?.12.1851–14.08.1877 proboszcz w Słupcy, 15.08.1877–19.11.1888 pro-

boszcz w Aleksandrowie Przygranicznym, 19.11.1888 z powodu podeszłego wie-
ku poza etatem

10. ?
11. ?
12. Żonaty od ?.?.1842 z Eleną ? ur. ? córką Afanasija i ?
13. Olga ?.?.1844–8.12.1876 (zamężna od 27.07.1873 ze starszym pomocni-

kiem nadzorcy akcyzy Saratowskiego Gubernialnego Zarządu Akcyzy, asesorem 
kolegialnym Iwanem Tarchowem), Andriej ?.?.1846–9.04.1907 (absolwent Szko-
ły Powiatowej w Kaliszu, zarządzający opłatami akcyzowymi guberni łomżyń-
skiej, suwalskiej i płockiej), Natalia ?.?.1849–4.11.1871 (zamężna od 2.02.1868 
z Władimirem Aleksandrowem, oficerem (dowódca kompanii) Aleksandrowskiej 
BSG), Wiktor ? (referent konsystorza diecezji chełmsko-warszawskiej), Maria 
28.01.1864 (zamężna z pomocnikiem naczelnika powiatu lipnowskiego guberni 
płockiej Bazylim Chudzinskim)

14. ?
15. Zmarł 27.09.1890 w Płocku.
Źródło: Российский Государственный Исторический Архив, zesp. 575, inw. 4, sygn. 989, 

k. 6–11v; APL, WDKP, sygn. 175, k. 1; APPł, ASCPP w Płocku, sygn. 35, k. 39v–40, 99v–100; APP, 
ASCPP w Słupcy, sygn. 1–8 (całe księgi); AP w Poznaniu oddział w Koninie, ASCPP w Słupcy, 
sygn. 1–19 (całe księgi); „ХВЕВ” 1879, nr 13, s. 229; 1882, nr 9, s. 158; nr 10, s. 184; 1885, nr 15, 
s. 214; 1888, nr 24, s. 385; Холмский Греко-Униатский Месяцелов на 1870 год, s. 186; Холмский 
Греко-Униатский Месяцелов на 1871 год, s. 77; Холмский Греко-Униатский Месяцелов на 
1872 год, s. 75.

1. Stabnikow Władimir Iwanowicz
2. 1.07.1817 w Istabnikach w powiecie riazańskim guberni riazańskiej
3. Syn księdza prawosławnego Iwana i ?
4. ?
5. Seminarium Duchowne w Riazaniu ?.?.1838 dyplom I kategorii
6. ?.02.1843
7. 3.02.1843
8. 14.04.1868
9. 3.02.1843–28.12.1846 młodszy ksiądz (kapelan) Nowoingermanlandzkie-

go pułku piechoty, 29.12.1846–13.11.1851 starszy ksiądz (kapelan) Nowoinger-
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manlandzkiego pułku piechoty, 14.11.1851–28.05.1867 proboszcz cerkwi celnej 
w Mławie, 29.05.1867–18.07.1887 proboszcz w Płocku

10. ?
11. 1.10.1867–18.07.1887 nauczyciel religii Gimnazjum Męskiego i Gimna-

zjum Żeńskiego w Płocku
12. Żonaty od ? z ?
13. Olga ?–? (w 1870 r. dama klasowa w Gimnazjum Żeńskim w Płocku), 

Eugenia ?.?.1850 (zamężna od 8.11.1870 z komisarzem ds. włościańskich powia-
tu radziejowskiego Andrzejem Winogradowem)

14. ? nabiedriennik, ? skufija, ? kamiławka, ? krzyż napierśny, ? order św. 
Anny III kl., 10.12.1868 order św. Anny II kl., ? order św. Anny II kl. z koroną 
carską, 13.04.1886 order św. Włodzimierza III kl., ? order św. Włodzimierza IV 
kl., 22.03.1882 palica

15. Zmarł 18.07.1887 w Płocku.
Źródło: APPł, ASCPP w Płocku, sygn. 12, k. 7v–41; sygn. 15, k. 61v–62; Naczelnik Płockiej 

Dyrekcji Szkolnej, sygn. 36, k. 10–11; sygn. 173 (cały poszyt); „ХВЕВ” 1882, nr 9, s. 158; 1886, 
nr 11, s. 173; 1887, nr 18, s. 289; Список чиновников и преподователей Варшавского Учебного 
Округа, Warszawa 1884, s. 366; „Циркуляр по Варшавскому Учебному Округу”, 1869, nr 1, s. 2; 
http://www.petergen.com/bovkalo/duhov/ryazansem.html (data dostępu: 7 IX 2013).

1. Straszkiewicz Lew Afanasiewicz
2. ?.?.1818 w guberni wołyńskiej
3. Syn księdza prawosławnego
4. ?
5. Wołyńskie Seminarium Duchowne w Krzemieńcu ?.?.1839
6. ?
7. ?
8. ?
9. ?.11.1851–14.06.1877 proboszcz cerkwi celnej pw. św. Cara Konstantyna 

w Łomży
10. ?
11. ?
12. Żonaty od ? z Anną ? ur. ?.?.1824, córką Iwana i ?, zm. 2.02.1883  

w Łomży
13. Michaił ? (student Instytutu Inżynierów Dróg Komunikacyjnych, w 1889 

naczelnik Wiślano-Niemeńskiej drogi rzecznej), Anastazja ?.?.1849 (zamężna od 
9.10.1868 z nauczycielem Gimnazjum Męskiego w Łomży Wasilijem Cariew-
skim)

14. ? nabiedriennik, ? skufija, ? kamiławka
15. Zmarł 14.06.1877 w Łomży.
Źródło: APBoŁ, ASC cerkwi pw. św. Cara Konstantyna, sygn. 1–5, 14, 22 (całe poszyty); ASC 

cerkwi pw. św. Trójcy w Łomży, sygn. 32, k. 117v–118; sygn. 45, k. 54v–55; Холмский Греко-
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Униатский Месяцелов на 1870 год, s. 186; Холмский Греко-Униатский Месяцелов на 1871 год, 
s. 77; Холмский Греко-Униатский Месяцелов на 1872 год, s. 75; „ХВЕВ” 1889, nr 24, s. 458–459; 
W. Jemielity, Szkolnictwo w Guberni Łomżyńskiej, Warszawa 1994, s. 126, 130; J. Wołczuk, Rosja 
i Rosjanie w szkołach Królestwa Polskiego 1833–1862. Szkice do obrazu, Wrocław 2005, s. 242.

1. Strukowski Aleksander Stiepanowicz
2. ?.?.1828 w guberni twerskiej
3. Syn księdza prawosławnego Stiepana i ?
4. ?
5. Seminarium Duchowne w Twerze ?.?.1849
6. ?
7. ?
8. 7.09.1892
9. ?–?.10.1854 kapelan cerkwi Ładożskiego pułku jegrów, ?.10.1854–

31.12.1857 proboszcz cerkwi wojskowej w Płocku, 1.01.1858–28.05.1867 pro-
boszcz w Płocku, 29.05.1867–30.06.1899 proboszcz w Mławie, 1.07.1899 z po-
wodu złego stanu zdrowia poza etatem

10. ?
11. ?.?.1860–?.?.1866 nauczyciel religii w Gimnazjum Gubernialnym 

w Płocku
12. Żonaty od ? z Eudoksją ? ur. ? córką ? Fiodora i ?
13. Zofia 22.08.1858–2.09.1862, Nadieżda 12.11.1859, Nina 8.08.1862, 

Iwan 7.06.1864, Maria 25.03.1865 (zamężna od 15.08.1886 z Mojsiejem Usze-
renką zarządzającym Kancelarią Gubernatora Lubelskiego), Lew 11.07.1866 
(urzędnik kancelaryjny Chełmsko-Warszawskiego Prawosławnego Konsystorza 
Duchownego), Zofia ?.?.1869 (zamężna od 16.01.1894 z Jewgienijem Teleszo-
wem ur. ?.?.1867 pomocnikiem sekretarza Piotrkowskiego Sądu Okręgowego), 
Olga 16.06.–19.08.1872

14. ? nabiedriennik, ? skufija, ? kamiławka, 18.04.1881 order św. Anny III kl., 
2.05.1883 złoty krzyż napierśny od parafian

15. Zmarł po 1899.
Źródło: APPł, ASCPP w Płocku, sygn. 1, k. 30v–33, 38v–39, 71v–75; sygn. 2–11 (całe księ-

gi); sygn. 12, k. 1–7; Gimnazjum Męskie w Płocku, sygn. 10, k. 289; APWoM, ASC wyznania 
prawosławnego w Mławie powiat mławski, sygn. 28–29 (całe księgi); sygn. 31, k. 12v–13, 60v–61; 
sygn. 71, 72 (całe księgi); APL, Rząd Gubernialny Lubelski (1867–1918), sygn. osobowe 1917 
(cały poszyt); Холмский Греко-Униатский Месяцелов на 1870 год, s. 186; Холмский Греко-
Униатский Месяцелов на 1871 год, s. 77; Холмский Греко-Униатский Месяцелов на 1872 год, 
s. 75; „ХВЕВ” 1881, nr 12, s. 182; 1883, nr 11, s. 205; 1892, nr 12, s. 208; 1899, nr 2, s. 19; 1900, 
nr 11, s. 126; K. Latawiec, Kariery urzędnicze Żydów w administracji ogólnej imperium rosyjskiego 
na przełomie XIX i XX stulecia (na przykładzie Królestwa Polskiego), [w:] Wokół akulturacji i asy-
milacji Żydów na ziemiach polskich, red. K. Zieliński, Lublin 2010, s. 59.
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1. Szabarin Konstantin Aleksiejewicz
2. 12.05.1864 w guberni warszawskiej
3. Syn urzędnika (kandydata na stopień oficerski) Aleksieja i ?
4. ?
5. Szkoła Duchowna w Warszawie 21.08.1875–12.06.1879 dyplom II kate-

gorii, Wołyńskie Seminarium Duchowne w Krzemieńcu 25.08.1879–15.06.1885 
dyplom II kategorii

6. 6.05.1889
7. 7.05.1889
8. –
9. 9.06.1885–31.10.1886 psalmista w Czołomyjach, 1–30.11.1886 psalmista 

cerkwi pw. św. Barbary w Maryjskiej Szkole Żeńskiej w Chełmie, 1.12.1886–
19.02.1889 sekretarz prawosławnego biskupa lubelskiego wikariusza diecezji 
chełmsko-warszawskiej, 20.07.–20.08.1887 p.o. referenta Chełmskiego Zarzą-
du Duchownego, 20.02.1889–31.03.1903 proboszcz w Sokołowie, 1.04.1903–
30.04.1906 wikary soboru w Kaliszu, 1–31.05.1906 proboszcz w Wieluniu, 
1.06.1906–14.03.1909 wikary soboru w Kaliszu, 15.03.1909–?.?.1917 proboszcz 
cerkwi w szpitalu Dzieciątka Jezus w Warszawie

10. 1.05.1911–5.04.1913 dziekan I warszawskiego okręgu dekanalnego
11. 1.11.1885–31.10.1886 nauczyciel szkoły elementarnej w Czołomyjach, 

3–30.11.1886 nauczyciel śpiewu w Maryjskiej Szkole Żeńskiej w Chełmie, 
1.07.1889–31.03.1903 nauczyciel religii miejskiej 2-klasowej męskiej szkoły ele-
mentarnej w Sokołowie i opiekun 2-klasowej męskiej i 1-klasowej żeńskiej szko-
ły elementarnej w Sokołowie, 1.07.1889–16.10.1892 i 1.12.1895–31.03.1903 
nauczyciel religii miejskiej 1-klasowej żeńskiej szkoły elementarnej, 1.02.1895–
31.03.1903 nauczyciel religii niedzielnej szkoły rzemieślniczej w Sokołowie, 
1.10.1912–?.?.1915 nauczyciel religii wolnego najmu II Gimnazjum Żeńskiego 
w Warszawie

12. Żonaty od ?.?.1889 z Filomeną ? ur. 5.07.1870, córką urzędnika Grigorija 
i ?

13. Simeon 1.02.1890 (uczeń Gimnazjum Męskiego w Chełmie), Władi-
mir 11.06.1891 (absolwent Cesarskiego Uniwersytetu Moskiewskiego), Fiodor 
11.08.1892, Andronik 17.05.1898, Elena 13.03.1900

14. 16.12.1887 nagroda 150 rubli, 20.04.1892 nabiedriennik, 1.03.1897 sku-
fija, 20.02.1898 błogosławieństwo arcb., 10.11.1898, 25.02.1899 i 12.10.1899 po-
dziękowania kuratora Warszawskiego Okręgu Naukowego, 6.05.1904 kamiław-
ka, 6.05.1911 krzyż napierśny, ?.06.1912 błogosławieństwo arcybiskupa

15. Zmarł po 1917.
Źródło: APL, KV, sygn. 780, k. 43v–44v; AUSC w Warszawie, ASC parafii soboru pw. św. 

Trójcy w Warszawie, sygn. 1913 rok, k. 88v–89; „ВЕЛ” 1906, nr 10, s. 81; 1909, nr 7, s. 83; nr 10, 
s. 81; 1911, nr 10, s. 117–118; 1912, nr 12, s. 173; nr 8, s. 123; 1915, nr 18, s. 219; „ХВЕВ” 1890, 
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nr 18, s. 311; 1903, nr 13, s. 157; 1904, nr 20, s. 238; Список сужащих в Варшавском Учебном 
Округе. 1914–1915 год, Warszawa 1915, s. 207–208.

1. Szostak Jewgienij Ignatjewicz
2. 17.11.1873 w Mostach w powiecie grodzieńskim guberni grodzieńskiej
3. Syn pisarza wołosti Wilkijskiej w guberni kowieńskiej, a następnie urzęd-

nika akcyzy Ignatija i Anny z d. Szełkowska
4. ?
5. Szkoła Duchowna w Warszawie 15.08.1886–14.06.1890 dyplom II katego-

rii, Seminarium Duchowne w Chełmie 15.08.1890–1.06.1896 dyplom II kategorii
6. 8.02.1898
7. 15.02.1898
8. –
9. 25.02.1898–31.05.1899 wikary w Kodniu, 1.06.1899–31.05.1901 wika-

ry w Tomaszowie Lubelskim, 1.06.1901–30.04.1909 proboszcz w Miechowie, 
1.05.1909–30.09.1911 proboszcz w Sandomierzu, 1.10.1911 na własną prośbę 
zwolniony ze służby i pozbawiony święceń kapłańskich, 15.11.1911 ukazem Sy-
nodu Świątobliwego zezwolono na podjęcie etatu urzędniczego na służbie pań-
stwowej

10. –
11. 15.12.1909–30.09.1911 nauczyciel religii w prawosławnej szkole ele-

mentarnej w Sandomierzu
12. Żonaty od ?.?.1898 z Eleną Filippową ur. 12.05.1877 w Ostrołęce, córką 

naczelnika biura pocztowo-telegraficznego w Chełmie, córką Aleksego i Marii 
z d. Zabłotowicz

13. Ksenia 24.02.1899, Boris 19.11.1900, Nina 14.01.1905
14. 18.02.1895 stichar, ?.?.1905 błogosławieństwo arcybiskupa, ?.03.1906 

skufija
15. Zmarł po 1911.
Źródło: APL, Kancelaria Gubernatora Lubelskiego, sygn. 1900:17, k. 747–749; Akta Parafii 

Prawosławnej Soboru Katedralnego Podwyższenia Krzyża w Lublinie, sygn. 19, k. 65; ASCPP So-
boru Katedralnego w Chełmie, sygn. 8, k. 103–103v; ASCPP w Kodniu, sygn. 24, k. 9v–10; KV, 
sygn. 830, k. 72v–73; sygn. 831, k. 68v–69; APKiel, ASC wyznania prawosławnego cerkwi w Mie-
chowie, sygn. 10, k. 11v–27; 11–12 (całe księgi); sygn. 14, k. 3v–4; sygn. 18, k. 12v–14; ASCPP 
w Skarżysku (Bzin), sygn. 3 (cała księga); APR, Radomska Dyrekcja Szkolna, specjalia, sygn. 
379/I, p. 184–185, 416; ПККелГ на 1908 год, s. 397; ПКPГ на 1911 год, s. 69; „ВЕЛ” 1906, nr 7, 
s. 57; 1909, nr 10, s. 114; 1911, nr 20, s. 261; nr 23, s. 305–306; „ХВЕВ” 1890, nr 13, s. 212; nr 18, 
s. 313; 1895, nr 6, s. 115; 1905, nr 15, s. 181; P. Sławiński, Prawosławie w Sandomierzu…, s. 58.

1. Timkowski Konstantin Fomicz
2. ur. ?.?.1856 w ?
3. ?
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4. ?
5. Seminarium Duchowne w ?, Akademia Duchowna w Kijowie kandydat 

teologii ?.?.1877–?.06.1881
6. ?.01.1884
7. 30.01.1884
8. –
9. 13.09.1890–9.10.1891 ksiądz cerkwi Znamienskiej w Jelizawietgradzie, 

1.09.1893–31.10.1898 ponadetatowy ksiądz soboru w Piotrkowie Trybunalskim, 
1.12.1906–9.01.1907 proboszcz w Pierstuniu, 10.01.1907–30.04.1909 proboszcz 
w Sandomierzu, 1.05.1909–30.04.1911 proboszcz cerkwi na stacji kolejowej 
w Skarżysku, 1.05.1911–30.04.1912 proboszcz w Kozienicach, 1.05.–2.09.1912 
proboszcz w Stopnicy20, 3.09.1912–14.06.1913 proboszcz w Busku, 15.06.1913 
poza etatem

10. ?
11. 11.08.1881–20.11.1886 nauczyciel Szkoły Duchownej w Kamieńcu 

Podolskim, 21.11.1886–12.09.1890 wykładowca Podolskiego Seminarium Du-
chownego w Kamieńcu Podolskim, 10.10.1891–31.08.1893 nauczyciel religii 
prawosławnej w Gimnazjum Męskim w Radomiu, 1.09.1893–31.10.1898 na-
uczyciel religii prawosławnej w Gimnazjum Męskim w Piotrkowie Trybunal-
skim, 1.11.1898–30.11.1906 nauczyciel religii w Gimnazjum Męskim w Kali-
szu, 15.11.1898–30.11.1906 nauczyciel religii w Szkole Realnej w Kaliszu, 
23.12.1908–30.04.1909 nauczyciel religii w prawosławnej szkole elementarnej 
w Sandomierzu

12. Żonaty od ? z ?
13. Troje dzieci
14. ?.?. 1884 nabiedriennik, ?.?.1888 skufija, ?.?.1896 medal brązowy pa-

mięci Aleksandra III, ?.?.1896 medal srebrny z okazji koronacji cara Nikołaja II, 
7.04.1905 krzyż napierśny, 6.05.1912 order św. Anny III kl.

15. Zmarł po 1913.
Źródło: APR, ASCPP w Radomiu, sygn. 24u, k. 26v–27; Radomska Dyrekcja Szkolna, specja-

lia, sygn. 379/I, p. 72; ASCPP w Kozienicach, sygn. 1 (cała księga); AUSC w Kozienicach, ASCPP 
w Kozienicach, sygn. 1912 rok, k. 1–5; „ХВЕВ” 1891, nr 20, s. 327; 1893, nr 17, s. 282; 1905, nr 20, 
s. 234; „ВЕЛ” 1906, nr 10, s. 81; nr 24, s. 193; 1907, nr 2, s. 11; 1909, nr 10, s. 114; 1911, nr 9, 
s. 105; 1912, nr 10, s. 139–140; 1913, nr 13, s. 190; Памятная Книжка Варшавскаго Учебнаго 
Округа, Warszawa 1894, s. 90; Памятная Книжка Варшавскаго Учебнаго Округа, Warsza-
wa 1899, s. 124; Памятная Книжка Варшавскаго Учебнаго Округа, Warszawa 1903, s. 122; 
Памятная Книжка Варшавскаго Учебнаго Округа. (Нa 1904–1905 учебный год), Warszawa 
1904, s. 84, 158; M. Medyński, Sto lat temu w Skarżysku, „Przegląd Prawosławny” 2008, nr 2 (272).

20 Na mocy ukazu Synodu Świątobliwego z 3/16 września 1912 r. została zamknięta cerkiew 
w Stopnicy i przeniesiona do Buska. „ВЕЛ” 1912, nr 18, s. 266.
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1. Zarkiewicz Jakow Iwanowicz
2. 21.03.1851 w guberni mohylewskiej
3. Syn księdza prawosławnego Iwana i ?
4. ?
5. Seminarium Duchowne w Mohylewie 15.08.1867–12.06.1873 dyplom 

I kategorii tytuł studenta
6. 8.11.1876
7. 14.11.1876
8. 9.07.1906
9. 1.11.1876–25.05.1888 proboszcz w Choroszewie w guberni mohylew-

skiej, 26.05.1888–12.12.1889 proboszcz w Zaprużu w powiecie homelskim 
guberni mohylewskiej, 13.12.1889–31.10.1894 proboszcz cerkwi pułkowej 5. 
Kałużskiego Pułku Piechoty, 1.11.1894–30.06.1899 proboszcz w Czołomyjach, 
1.06.1899–?.?.1916 proboszcz w Mławie

10. 30.06.1877–15.01.1884 deputowany okręgowego Mohylewskiego diece-
zjalnego zjazdu szkolnego, 1.09.1905–30.11.1910 dziekan cerkwi przygranicz-
nych w Królestwie Polskim

11. 1873–1876 nauczyciel Szkoły Duchownej w Mstisławiu, 19.11.1894–
31.05.1899 nauczyciel religii i opiekun szkoły elementarnej w Czołomyjach, 
?–31.05.1899 opiekun szkoły gramoty w Czepielinie

12. Żonaty od ?.?.1876 z Anną ? ur. 1.03.1859 córką Konstantina i ?
13. Olimpiada 13.07.1883, Aleksandr 11.10.1889, Fiodor 20.04.1893, Wiera 

?.?.1894
14. 4.07.1884 nabiedriennik, 15.05.1893 skufija, 27.01.1897 błogosławień-

stwo arcb., ? kamiławka, 18.04.1903 krzyż napierśny, 6.05.1910 order św. Anny 
III kl.

15. Zmarł po 1916.
Źródło: APL, ChWDKP, sygn. 749 (cały poszyt); ChZD, sygn. 2028 (cały poszyt); KV, sygn. 

775, k. 86v–87v; sygn. 776, k. 86v–87v; APWoM, ASC wyznania prawosławnego w Mławie powiat 
mławski, sygn. 77, k. 69v–71; AUSC w Mławie, ASCPP w Mławie, sygn. 1912–1914 (całe księ-
gi); „Указатель Правительственных Распоряжений по Министерстве Финансов” 1903, nr 25, 
s. 327; „ХВЕВ” 1894, nr 21, s. 346; 1899, nr 27, s. 338; 1900, nr 20, s. 245; 1903, nr 20, s. 246; 
1905, nr 37, s. 439; „ВЕЛ” 1906, nr 14, s. 113; 1910, nr 10, s. 135; 1915, nr 18, s. 220; Памятная 
Книжка Плоцкой Губернии на 1913 год, s. 102.

1. Ziabłowski Władimir Daniłowicz
2. Ok. ?.?.1815 w guberni riazańskiej
3. Iz duchownago zwanija (syn psalmisty ?) Daniła i ?
4. ?
5. Seminarium Duchowne w Orle ?.?.1837–?.?.1839
6. ?.?.1839
7. ?.?.1839
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8. ?.?.1876
9. 1.07.1840–30.04.1848 proboszcz w Karaczewie w guberni orłowskiej, 

1.05.1848–?.?.1852 proboszcz cerkwi 3. Brygady Piechoty 12. Rezerwowej Dy-
wizji Piechoty, 15.08.1852–31.12.1865 proboszcz cerkwi celnej w Zawichoście, 
1.01.1866–31.10.1883 proboszcz cerkwi celnej w Sandomierzu, 1.11.1883 z po-
wodu podeszłego wieku zszedł z etatu

10. ?
11. ?.?.1866–1873 ponadetatowy nauczyciel religii prawosławnej Progimna-

zjum Męskiego w Sandomierzu, ?.?.1873–?.?.1885 nauczyciel religii prawosław-
nej wolnego najmu Progimnazjum Męskiego w Sandomierzu, ?.?.1870–?.?.1884 
nauczyciel religii prawosławnej Progimnazjum Żeńskiego w Sandomierzu

12. Żonaty od ?.?.1838 z Anną Wiesiełową ?.?.1823–13.11.1902 córką Iwana 
i ?

13. Aleksandr ? (oficer 42. Mitawskiego Pułku Dragonów, w 1907 był pod-
pułkownikiem w stanie spoczynku w Częstochowie), Aleksandra ?.?.1855 (za-
mężna za Dmitrijem Chlebnikowem nauczycielem III Gimnazjum Żeńskiego 
w Warszawie, towarzyszem prokuratora Suwalskiego Sądu Okręgowego), Iwan 
?.?.1842–18.05.1904 (członek i skarbnik komory celnej w Sandomierzu)

14. ? nabiedriennik, ? skufija, ? kamiławka, 15.05.1883 order św. Anny II kl.
15. Zmarł 26.03.1886 w Sandomierzu.
Źródło: APR, Radomska Dyrekcja Szkolna, generalia, sygn. 63, k. 140v–141, 450v–451; sygn. 

187 knlb.; APKoS, ASCPP w Sandomierzu, sygn. 1, p. 8–15; sygn. 13, p. 28–29; sygn. 22, p. 98–99; 
sygn. 41, p. 66–67; Hipoteka Sandomierska, sygn. 137, p. 1–10; sygn. 138 (cały poszyt); Archiwum 
Państwowe w Suwałkach, ASCPP w Suwałkach, sygn. 1885 rok, k. 12–12v; „ХВЕВ” 1883, nr 12, 
s. 221; nr 22, s. 375; www.petergen.com/bovkalo/duhov/orlsem.html (data dostępu: 28 VI 2013); 
P. Sławiński, Prawosławie w Sandomierzu…, s. 56.
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RES HISTORICA 37, 2014

Gen. Władysław Sikorski nominację na urząd premiera otrzymał z rąk peł-
niącego obowiązki głowy państwa RP Macieja Rataja późnym popołudniem 
16 grudnia 1922 r., w dramatycznych okolicznościach wywołanych zabójstwem 
prezydenta Gabriela Narutowicza. Rząd, który utworzył, był gabinetem poza-
parlamentarnym, powołanym przede wszystkim dla uspokojenia nastrojów gro-
żących wojną domową, która to groźba istniała realnie. Dalej należało uzyskać 
wotum zaufania od Sejmu i na bieżąco administrować krajem. Wszystkie te cele 
zostały osiągnięte i rząd funkcjonował niemal pół roku; kres jego istnieniu poło-
żył tzw. pakt lanckoroński, czyli porozumienie Polskiego Stronnictwa Ludowego 
„Piast” z centroprawicą1.

Najpilniejszym zadaniem rządu po jego utworzeniu było zapobieżenie za-
mieszkom i samosądom, przywrócenie porządku, zwłaszcza w Warszawie. Wa-
chlarz posunięć premiera Sikorskiego był bardzo szeroki: od wprowadzenia stanu 
wyjątkowego w Warszawie, aż po zarządzenia, których adresatami byli wojewo-
dowie (19 grudnia 1922 r., 17 stycznia 1923 r.). Zmierzały te działania do ochro-
ny urzędu prezydenta oraz przywracały zachwianą powagę władz administracyj-
nych2. W procesie normalizacji stosunków w państwie premier Sikorski stosował 
także niekonwencjonalne metody – osobiste listy do wpływowych osób w pań-
stwie.

Prezentowane dokumenty są listami gen. Sikorskiego do wybitnych przedsta-
wicieli polskiego życia publicznego; przy czym dwa pierwsze pochodzą z okresu, 

1 W. Korpalska, Władysław Eugeniusz Sikorski. Biografia polityczna, Wrocław 1988, s. 118–
119.

2 Szerzej: Z. Zaporowski, Z działalności premiera Władysława Sikorskiego (grudzień 1922–
maj 1923), „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, sectio F, vol. LI, 13, 1996, s. 149–
153.

zbigniew zaporowski
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w lublinie)

Listy premiera Władysława Sikorskiego do prymasa 
Edmunda Dalbora, prof. Władysława Natansona 

i Jana Kantego Steczkowskiego (1922–1923)
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w którym najpilniejszą kwestią było uspokojenie sytuacji w kraju, natomiast trze-
ci napisany został już po uzyskaniu akceptacji Sejmu dla Sikorskiego i jego rządu.

Listy ukazują Sikorskiego jako polityka widzącego sprawy państwa w szero-
kiej perspektywie, ale jednocześnie pragnącego rozwiązać problemy nie w spo-
sób administracyjny, siłowy, a polityczny. Jednocześnie stanowią interesujący  
przyczynek do ukazania osobowości Generała – człowieka miękkiego, kompro-
misowego, pragnącego niemal osobiście przekonywać ludzi do swoich celów, 
wskazując problem i drogi jego rozwiązania. Ta cecha jest dostrzegana w litera-
turze wspomnieniowej.

List do prymasa kardynała Edmunda Dalbora3 (dok. 1) spowodowany był 
decyzją biskupa kieleckiego Augustyna Łosińskiego4, który odmówił uczestnic-
twa w nabożeństwie żałobnym za duszę zamordowanego prezydenta, chociaż nie 
zabronił uczestniczenia w nim księżom. Sprawa ma głębszy wymiar, ponieważ 
pasterz diecezji kieleckiej był związany z endecją (Związek Ludowo-Narodowy) 
i wcześniej dość obcesowo występował przeciw ruchowi niepodległościowemu, 
np. zabronił udzielania posługi religijnej legionistom, co było niesłychane, nie 
uznał też za stosowne pojawić się na uroczystościach powitania, bądź co bądź, 
Naczelnika Państwa, który był w Kielcach w 1921 r.5 Sikorski przedstawił pismo 
na posiedzeniu kierowanego przez siebie gabinetu i uzyskał jego poparcie. Jest to 
maszynopis z podpisem premiera. Adresat i bp Łosiński występują bez imienia. 
Pismo znajduje się w Archiwum Akt Nowych w zespole Prezydium Rady Mini-
strów6.

List do rektora UJ (dok. 2) został napisany na oficjalnym blankiecie z nadru-
kiem: Prezydent Ministrów. To tytuł premierów sprzed konstytucji marcowej. Wi-
dać, że w PRM był zapas tego rodzaju pism, ale już w treści Sikorski prezentuje 
się jako premier. Nie sposób nie zauważyć kilku błędów bądź niezręczności. List 
nie ma imiennego adresata, jak gdyby w rządzie nie było wiadomo, że urzędu-
jącym rektorem UJ jest prof. W. Natanson7. W dodatku nie ma określenia „Uni-
wersytet Jagielloński”, tylko „Uniwersytet w Krakowie”. Nie było też w Kra-
kowie Akademii Umiejętności, ale od 1919 r. – Polska Akademia Umiejętności. 
Ponadto premier jak gdyby poucza rektora, jakie ma podjąć kroki. Przy ówczesnej 
wysokiej pozycji uniwersytetu w społeczeństwie, jego autonomii – nie wydaje 

3 E. Dalbor (1869–1926), arcybiskup poznański i gnieźnieński od 1915 r., prymas Polski.
4 A. Łosiński (1867–1937), biskup kielecki w latach 1910–1937.
5 T. Borowiec, Duchowieństwo rzymskokatolickie diecezji kieleckiej wobec Związku Ludowo-

Narodowego w latach 1919–1928, [w:] Duchowieństwo polskie w latach niepodległości i w okresie 
II wojny światowej, red. J. Gapys, M. B. Markowski, Kielce 2006, s. 91–-93.

6 Na marginesie problemu trzeba zauważyć, że prymas Dalbor nie wziął udziału w pogrzebie 
prezydenta Narutowicza, co wywołało nieprzychylne reakcje w społeczeństwie oraz skomplikowało 
relacje z rządem – Cz. Pest, Kardynał Edmund Dalbor (1869–1926). Pierwszy Prymas Polski Odro-
dzonej, Poznań 2004, s. 227–229.

7 W. Natanson (1864–1937), prof. fizyki, rektor UJ w roku akademickim 1922/1923.
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się, by było to najzręczniejsze posunięcie. List jest przechowywany Bibliotece 
Jagiellońskiej w Oddziale Rękopisów w zespole (spuściźnie) prof. Władysława  
Natansona.

Najciekawszy jest list do Jana Kantego Steczkowskiego (dok. 3). Otóż mini-
ster skarbu Władysław Grabski przedstawił propozycję objęcia przez niego stano-
wiska prezesa  Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej8. Premier zaraz dołączył się 
do tej propozycji, wysyłając bardzo osobisty list do Steczkowskiego. List został 
napisany ręcznie (zatem jest to rękopis) na blankiecie z nadrukiem: Prezes Rady 
Ministrów. Steczkowski jest tytułowany ministrem z racji piastowania teki mi-
nisterialnej w gabinecie Wincentego Witosa (1920–1921)9, ale znowu pismo nie 
zostało zaadresowane imiennie, tylko „do Pana Ministra”. Z treści trudno jest 
wywnioskować, o jakim to stanowisku pisze Sikorski. Jednakże Steczkowski pro-
pozycję przyjął. List jest przechowywany w Bibliotece Polskiej Akademii Nauk 
w Krakowie, w zespole J. K. Steczkowskiego. Listy są opatrzone charakterystycz-
nym podpisem premiera, w którym inicjał imienia jest zespolony z nazwiskiem, 
bez kropki. Dla potrzeb edytorskich wprowadziłem rozdział.

I jeszcze uwaga edytorska. Listy zostały opracowane zgodnie z zasadami pu-
blikacji dokumentów. Pozostawiono liternictwo i stylistykę, a ingerencja w tekst 
została ograniczona do rozszerzenia skrótów, co uwidoczniono w nawiasach, oraz 
dostosowania interpunkcji i ortografii do współczesnych reguł.

8 PKKP (1917–1923) była instytucją emisyjną do czasu powstania Banku Polskiego, zob. 
C. Leszczyńska, Zarys polskiej bankowości centralnej, Warszawa 2010, s. 14–17.

9 Steczkowski był także ministrem skarbu w rządzie utworzonym przez Radę Regencyjną 
w gabinecie Jana Kucharzewskiego (1917–1918), w okresie kwiecień–wrzesień 1918 r. pełnił obo-
wiązki premiera.
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Dokument 1

21 XII 1922.
Do Jego Eminencji Kardynała Prymasa Dalbora w Poznaniu

Załączając odpis raportu służbowego wojewody kieleckiego10 mam zaszczyt zakomunikować 
W[aszej] E[minencji] co następuje: Rząd Polski zdaje sobie sprawę, że kwestie ściśle duchowe 
w tej liczbie ks. Biskupa Łosińskiego jest [są] poza Jego wpływami i kompetencją. Jednakże rząd 
nie może przejść obojętnie obok faktu, że wysoki dostojnik Kościoła uchylił się od odprawienia 
modłów za duszę tragicznie zmarłego Prezydenta Rzeczypospolitej ś.p. Gabriela Narutowicza.

Wzgląd na obawę rozruchów nie wydaje się miarodajnym, gdyż ks. Biskup Łosiński nie widział 
przeszkody w udzieleniu pozwolenia na odprawianie modłów przez innych kapłanów. Jest rzeczą 
widoczną, że gdyby istotnie zagrażało zakłócenie spokoju w świątyni, to celebrowanie nabożeństwa 
przez samego Biskupa mogłoby łatwiej powstrzymać wiernych od świętokradztwa. Naród polski 
zawsze zachowywał się godnie w świątyniach, a tembardziej wobec ohydnej zbrodni, pogrążony 
w żałobie pragnie ekspiacji i wszystkie warstwy i sfery narodu zbrodnię potępiły, co niezawodnie 
doszło do wiadomości ks. Biskupa Łosińskiego.

Komunikując powyższe W[aszej] E[minencji] – uprzejmie proszę o łaskawe wypowiedzenie 
swego poglądu w całej tej niezmiernie dla Rzeczypospolitej przykrej sprawie, jak również o ewen-
tualne poinformowanie mię o opinii konferencji Biskupów Polskich.

Racz Wasza Eminencjo przyjąć wyrazy prawdziwego szacunku i głębokiego poważania z ja-
kimi pozostaję.

                                                                      Prezes Rady Ministrów
                                                                           W. Sikorski

AAN, Prezydium Rady Ministrów, Protokoły posiedzeń Rady Ministrów, 129 posiedzenie, 21 
XII 1922 r., k. 78b.

10 Wojewodą kieleckim był Stanisław Pękosławski (1870–1934).

zbIgNIEW zAPOROWSkI



241

Dokument 2
Warszawa dn[ia] 24 grudnia 1922 r. 

Prezydent Ministrów
Rzeczypospolitej Polskiej
N 23304.

Do
Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu

w  K r a k o w i e

Ostatnie, wstrząsające grozą walk bratobójczych, wypadki, a polegające na przeniesieniu starć 
politycznych z areny parlamentarnej na ulicę doprowadziły do niebywałej  w dziejach Narodu Pol-
skiego zbrodni, bo do skrytobójczego zamordowania pierwszego Prezydenta Rzeczypospolitej.

Mordu tego dokonał na tle zatrutej jadem nienawiści i nietolerancji psychiki masowej człowiek 
inteligentny, zaliczający się do najwyższej sfery kulturalnej społeczeństwa. Dokonał go w warun-
kach dla każdego zdrowo myślącego człowieka ohydnych, strzelając z tyłu do bezbronnego Prezy-
denta w przybytku sztuki.

W ostatnich zajściach ulicznych, które miały miejsce w Warszawie, stwierdzono udział licz-
nych, często niepełnoletnich, studentów, a nawet uczniów szkół średnich, jako też nadużywanie 
czapek studenckich przez żywioły niemające nic ze sferą akademików wspólnego. Niektóre zakłady 
szkolne usiłowano zamienić z przybytków nauki w trybuny polityczne, na których kłótnia i zawiść 
partyjna uniemożliwia spokojną atmosferę, niezbędną dla nauki, konieczną dla wychowania mło-
dzieży – tej przyszłości Narodu.

Powyższe objawy przejąć muszą grozą każdego prawego Polaka. Nie chcąc posługiwać się 
w stosunku do tej choroby jedynie środkami represyjnymi oraz nie wierząc w ich skuteczność, mam 
zaszczyt zwrócić się do tych, którzy stoją na czele życia umysłowego narodu, z prośbą o podjęcie 
energicznej przeciwakcji w omawianym kierunku.

Widzę ją w podniesieniu i uregulowaniu wartości moralnych wśród młodzieży, w obudzeniu 
wśród młodego pokolenia państwowego zmysłu i poszanowania dla każdej legalnej władzy oraz 
dla najwyższych autorytetów Państwa, i to niezależnie od osobistego składu rządu, jak również 
niezależnie od osobistych przekonań każdego obywatela. Gremialny apel wystosowany w formie 
zdecydowanej  do młodzieży, a podpisany przez wszystkie autorytatywne instytucje11, do których 
się obecnie zwracam, zapoczątkowałoby w sposób poważny tę akcję, oczyściłoby atmosferę. Od-
powiednio dobrany cykl wykładów dalszych oraz konsekwentnie prowadzona akcja uzdrawiająca 
wśród młodzieży dopełniłaby reszty. Działając uświadamiająco i wychowawczo z wykluczeniem 
wszelkich akcentów partyjnych oraz demagogicznych, można by wykorzystać w całej pełni moment 
otrzeźwienia umysłów, jaki obecnie nastąpił.

Celem powyższej mej propozycji jest tworzenie moralnego frontu wewnętrznej obrony Pań-
stwa dla ugruntowania legalizmu, ładu i solidarności.

Mając nadzieję, że apel mój znajdzie oddźwięk w społeczeństwie, oświadczam gotowość słu-
żenia dalszemi wyjaśnieniami i wskazówkami, zaznaczając równocześnie, że dalsze kroki w tej 
sprawie uzależniam od stanowiska Pana Rektora i p. Prezesa [Polskiej]Akademii Umiejętności.

                                                                          Prezes Rady Ministrów
                                                                           W. Sikorski

BJ-OR, Spuścizna prof. W. Natansona, Korespondencja, t. 15, sygn. 9016 III, k. 254–255.

11 Słowo napisane ręcznie.
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Dokument 3

Wielce Szanowny Panie Ministrze!

Nawiązując do łaskawej obietnicy pana Ministra uczynionej mi swego czasu w zakresie po-
parcia zamierzeń obecnego Rządu – mam zaszczyt przyłączyć się do propozycji Ministra Skarbu 
i prosić Pana Ministra, by zechciał przyjąć proponowane Mu przez Ministra Skarbu stanowisko.

Ogólny interes Państwa – ogrom zadań, stojący przed obecnym rządem – szczególnie w dzie-
dzinie naprawy Skarbu – wymaga zespolenia wszystkich wytrawnych sił w jednym kierunku – oraz 
poświęceń osobistych ze strony każdego z nas.

W nadziei, że Pan Minister nie odmówi nam swego tak cennego poparcia i współpracy – łączę 
serdeczny uścisk dłoni

                      
                                                                           W. Sikorski 

9 II [1]923

BPAN, Akta Jana Kantego Steczkowskiego, Korespondencja, t. II, sygn. 2302, k. 90–91.
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Grzegorz Kotłowski, Elżbieta Starek, Łacińskie inskrypcje w kościołach 
Gdańska. Bazylika Mariacka, Pelplin 2013, ss. 105+nlb 3

Wydawnictwo gdańskiego środowiska fi-
lologów klasycznych stworzone zostało przede 
wszystkim z myślą o turystach i miłośnikach 
historii, jednak i badacze profesjonaliści znajdą 
w nim bogaty materiał do analizy1.

Grzegorz Kotłowski i Elżbieta Starek we 
Wstępie książki zwracają uwagę na fakt, że 
inskrypcje rzadko stają się przedmiotem za-
interesowania turystów – odstrasza ich język 
i niezrozumiałość przekazu. Aby zatem wyjść 
naprzeciw współczesnemu odbiorcy, Autorzy 
zdecydowali się przybliżyć treść inskrypcji roz-
lokowanych w przestrzeni gdańskiej Bazyliki 
Mariackiej, dodatkowo każdą z nich opatrując 
tłumaczeniem.

Zwiedzający kościół mogą wykorzystać 
niniejszą książkę w charakterze przewodnika, 
który z powodzeniem posłuży zarówno krótkiej 
wizycie, jak i dłuższej kontemplacji zabytków. 
Pozycja na pewno wzbogaci ogólną wiedzę 
o świątyni, może okazać się również ciekawym 
pomysłem na wycieczkę tematyczną – śladami 
gdańskich napisów (łacińskich). Niewątpliwie 
praca G. Kotłowskiego i E. Starek to pomoc 
dla przewodników wycieczek, nie zawsze z wy-
kształcenia historyków, historyków sztuki czy 
filologów – dla których pismo, a i język napi-
sów wielokrotnie stanowią obszar nieznany 
i tym samym pomijany.

Niniejsza edycja przytacza treść 31 ła-
cińskich inskrypcji, począwszy od wieku XIV 
– tablica fundacyjna (nr 19), aż do XXI – po-

mnik ofiar katastrofy smoleńskiej (nr 22). Naj-
pełniej reprezentowane są stulecia XVI i XVII. 
Z wyjątkiem dwóch zabytków są to tablice na-
grobne – epitafia.  Edycja wzbogacona została 
fotografiami eksponującymi wygląd całego po-
mnika (tablicy, nagrobka) oraz odrębnie przy-
bliżającymi każdy z napisów. Omyłkowo przy 
inskrypcji Macieja Zimmermanna (nr 23, s. 77) 
umieszczono zdjęcie tablicy Tomasza Tymfa  
(nr 24).

Dodatkowo Autorzy przygotowali noty 
biograficzne (na jednej – dwóch stronach) od-
noszące się do postaci wymienianych w treści 
inskrypcji (wyróżnianych w tekście czcionką 
pogrubioną), tudzież krótką charakterystykę 
okoliczności powstania zabytku – tablica fun-
dacyjna (nr 19), tablica jałmużnicza (nr 27).

Choć Autorzy nie wyjaśniają, jakimi za-
sadami kierowali się, przygotowując niniejszą 
edycję – co jest zrozumiałe, biorąc pod uwagę 
cel i przeznaczenie pracy – to czytelnik domyśli 
się, iż chodziło o jak najwierniejszą prezenta-
cję świadectw historycznych. Starano się oddać 
zarówno układ treści napisów – poszczególne 
wiersze kończą się tak jak na tablicach – choć 
pewną niekonsekwencję dostrzegamy przy in-
skrypcji nr 6 – część tekstu na pomniku wystę-
puje w dwóch kolumnach – a w edycji tylko 
w jednej – prawdopodobnie rozwiązania edy-
torskie i wielkość stron okazały się przeszkodą 
dla Wydawców. Podobnie też starano się konse-
kwentnie przenosić do publikacji moduł maju-

1 Podobny przewodnik po inskrypcjach Warszawy opublikowały K. Kreyser i H. Cieszkowska – Wizytów-
ki Warszawy, Warszawa 2000. Jest to poszerzona wersja wcześniejszej publikacji Autorek – Gaudium in litteris, 
czyli radość z odczytywania napisów. Przechadzki po Warszawie, Warszawa 1993.
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skulny, minuskulny czy kursywny liter oraz ich 
wielkość. Nie uniknięto jednak drobnych po-
myłek – np. na tablicy 20 forma kursywna liter 
występuje w treści od słowa Obiit, a nie tylko 
w dniu miesiąca (24 Aprilis), tak jak widzieli to 
Autorzy.

Rozwiązano wszelkie abrewiacje, które 
pojawiają się w inskrypcjach z użyciem nawia-
sów okrągłych; w sytuacji gdy stan zachowania 
napisu kazał się jego treści domyślać, użyto na-
wiasów kwadratowych. Dbałość o zachowanie 
wierności formy i treści przekazu sprawiła, iż 
Edytorzy zdecydowali się w odczytach po-
zostawić ligaturę Æ, æ oraz œ, a tym samym 
niekonsekwentnie pominąć pozostałe, np. β 
(podwójne s), & (et). Nie wiadomo, czy było to 
świadome działanie Autorów publikacji, czy re-
daktorów książki i składaczy tekstu. Dla edycji 
źródeł epigraficznych przyjmuje się rozwijanie 
wszelkiego typu skrótów (patrz m.in. wydaw-
nictwo Corpus Inscriptionum Poloniae), tak jak 
w dużej mierze uczynili to Autorzy Łacińskich 
inskrypcji, skąd jednak zaczerpnęli pomysł na 
łączny zapis liter ae i œ – możemy się tylko do-
myślać.

G. Kotłowski i E. Starek zachowują in-
terpunkcję oryginalnych inskrypcji – choć nie 
zawsze konsekwentnie, czego przykładem ta-
blica 29, tudzież nie uwzględniają elementów 
zdobiących napis – np. dywizorów-rozet, jak 
na tablicy numer 18, lub dywizorów-kropek, 
jak w inskrypcji 29. Autorzy publikacji nie cha-
rakteryzują również typów pisma użytych w in-
skrypcjach. Niekonsekwencje widać w spo-
sobie oddawania liczebników w datach – na 
tablicy 31 pominięto kropki oddzielające cyfry, 
w odczycie tablicy 7 i 26 są kropki, których 
nie ukazują zdjęcia, natomiast w inskrypcji 11 
kropki są i w podstawie wydania, i w odczycie.

Edytorzy zdecydowali się nie zaznaczać 
akcentów (zwykle nad formami ablativi singu-
laris), które pojawiają się w treści zabytków, np. 
w epitafium numer 13, 20, 31 – trochę to dziwi 
zarówno ze względu na fakt wykształcenia wy-
dawców, jak i wierność przekazu, którą pragnę-
li zachować. Jakość i forma języka inskrypcji 
przynosi wiele cennych informacji o ich auto-
rach, zleceniodawcach, wykonawcach i może 
nie warto wyrzekać się ich oddawania w edycji, 
nawet kiedy ta występuje w roli przewodnika.

Rezygnując z komentarza krytycznego, 
G. Kotłowski i E. Starek uczynili z publikacji 
przekaz jasny i adekwatny do zamierzonego 
charakteru. Pominęli określanie dokładnego 
miejsca występowania inskrypcji w obrębie za-
bytków, a także opis tych ostatnich. Wydaje się 
jednak, iż krótka charakterystyka tablic czy po-
mników nagrobnych podniosłaby walor publi-
kacji. Kiedy czytamy napis, ważne jest również 
miejsce jego występowania – te dwa elementy 
stanowią bowiem całość – w przypadku pomi-
nięcia któregokolwiek przekaz źródła-świadec-
twa staje się niepełny. Można się zastanowić 
również nad wprowadzeniem chociaż garści 
uwag o metryce – ostatecznie po taki przewod-
nik sięgnie raczej turysta nieprzeciętny.

Publikację wzbogaca schemat Bazyli-
ki wraz z zaznaczonymi na nim miejscami 
występowania łacińskich inskrypcji – Auto-
rzy ponumerowali je kolejno, rozpoczyna-
jąc od nawy południowej świątyni, i taki też 
układ przyjęli, prezentując materiał. Odrębnie 
w książce wyjaśniono zagadnienia z zakre-
su chronologii związane z różną formą zapisu 
liczb oraz dat (s.101–103) oraz najczęściej spo-
tykanych skrótów w treściach inskrypcji. Uzu-
pełnieniem publikacji jest krótkie zestawienie  
bibliograficzne.

Walorem książki wartym podkreślenia jest 
jej szata graficzna – zarówno jakość papieru, 
jak i zdjęć. Możliwości techniczne, jak pokaza-
li gdańscy Autorzy, pozwalają na opracowanie 
coraz doskonalszych edycji źródłowych, i to nie 
tylko wychodzących naprzeciw oczekiwaniom 
turystów, ale również badaczy. Wartość tako-
wych byłaby większa, gdyby zauważali je nie 
tylko konkretni adresaci, ale również naukow-
cy, dla których takie publikacje mogłyby stać 
się podstawą do szerszej dyskusji.

Prawdopodobnie Autorzy zamierzają przy-
gotować edycję kolejnych łacińskich inskrypcji 
z obszaru miasta Gdańska – o czym świadczy 
konstrukcja tytułu książki. Miejmy nadzieję, że 
im się to uda, a jednocześnie ich praca stanie 
się inspiracją dla podjęcia podobnych przed-
sięwzięć przez różne środowiska badaczy pol-
skich.

Katarzyna Madejska 
Lublin
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Chińska perspektywa na kontrowersje rytów Nicolasa Standaerta, Chi-
nese Voices in the Rites Controversy: Travelling Books, Community Networks, 
Intercultural Arguments, Institutum Historicum Societatis Iesu, Roma 2012, 
ss. 473

Zainteresowanie Dalekim Wschodem 
Europejczyków to intrygująca karta dziejów 
naszego kontynentu. Zasadnie można w tych 
zainteresowaniach, nie tylko zresztą Dalekim 
Wschodem, ale w ogóle innymi kontynentami, 
upatrywać jeden z wyznaczników tzw. ducha 
europejskiego, który doprowadził do stopnio-
wego „odkrycia” nowych kontynentów i swo-
istego „eksportu” cywilizacji zachodniej Euro-
py. Szczególnie ciekawi strategia propagowania 
chrześcijaństwa na nowo odkrytych ziemiach, 
zwykle połączona z ekspansją ekonomiczną, 
militarną i polityczną. Owa aktywność misjo-
narska europejskich Kościołów chrześcijań-
skich od dawna była przedmiotem uwagi hi-
storyków kościelnych, którzy wykorzystywali 
opis działalności swoich wspólnot religijnych 
do swoistej propagandy sukcesu i do wykazy-
wania wyższości chrześcijaństwa wobec innych 
religii. Jak się wydaje, szczególnie aktywne 
były na tym polu różne wspólnoty zakonne Ko-
ścioła katolickiego, w tym zwłaszcza powstały 
w 1540 r. zakon jezuitów1. Historiografia laic-
ka, szczególnie ta pozostająca pod wpływem 
idei oświeceniowych, spoglądała na owe „osią-
gnięcia” raczej sceptycznie, wystarczy tu przy-
wołać nazwisko Woltera, który przedmiotem 
swych ataków czynił właśnie jezuitów. Zresztą 
również rodzima, polska twórczość antyjezuic-
ka nie szczędziła jezuitom uwag krytycznych 
– by przywołać najbardziej błyskotliwego po-
lemistę Jana Brożka, który w czwartej części 
swego pamfletu Gratis, zatytułowanej Varietas, 
właśnie misje ojców Societas Iesu w Chinach 
uczynił celem swych krytycznych uwag. Mało 
natomiast wiemy, co o działalności misjonarzy 
europejskich sądzili i co sądzą historycy wywo-
dzący się z krajów misyjnych.

Pierwszą próbę spojrzenia z perspektywy 
azjatyckiej w języku polskim podjął historyk 
wietnamski Duc Ha Nguyen, który w 2005 r. 
obronił doktorat na Wydziale Historycznym 
UW, właśnie na ten temat2. Mimo że rozprawa 
Nguyena poświęcona jest misjonarzom pol-
skim, to trzeba powiedzieć, że w misjach Ko-
ścioła katolickiego narodowość misjonarzy nie 
odgrywała najmniejszej roli w ich konkretnych 
działaniach. Wręcz przeciwnie – wpisywały się 
one w odgórnie sterowane działania całkowicie 
podporządkowane polityce zakonów, będących 
bez reszty na usługach papiestwa, i właśnie 
analiza tych mechanizmów jest jednym z głów-
nych osiągnięć Autora. Wybitnie propagando-
wy charakter zarówno działalności misyjnej, 
jak i tekstów – listów, relacji itp. – nadsyłanych 
przez misjonarzy do Europy, kształtował obraz 
Dalekiego Wschodu, cechujący się pogardli-
wym stosunkiem do zastanych religii, co nie-
jednokrotnie było źródłem konfliktów i prze-
śladowań. Poznanie głosów z „drugiej strony”, 
a więc społeczności poddanej misjom, jest 
ciągle niespełnionym postulatem badawczym. 
Prawdopodobnie wtedy okazałoby się, że tzw. 
spór o ryty, a więc najlepiej znany wymiar mi-
sji katolickich w Chinach, był w gruncie rzeczy 
problemem europejskim, a ściślej wewnątrzka-
tolickim i niewiele obchodzącym Chińczyków. 
A to z kolei każe zasadnie myśleć, iż misje były 
bardziej potrzebne samemu Kościołowi katolic-
kiemu niż „nawracanym” ludom. Przypomnij-
my, że chodziło głównie o trzy kwestie związa-
ne z chińską kulturą: o ceremonie ku czci Kon-
fucjusza, o kult przodków i o kwestie termino-
logiczne związane z nazwami Boga i nieba3. 
Niezrozumienie miejsca tych trzech wymiarów 
chińskich zwyczajów doprowadziło do rozej-

1 Ogólne spojrzenie na charakter misji jezuickich w omawianym okresie można znaleźć w książce 
L. Clossey, Salvation and Globalization in the Elary Jesuit Missions, Cambridge 2008.

2 D. H. Nguyen, Polscy misjonarze na Dalekim Wschodzie w XVII i XVIII wieku, Warszawa 2006.
3 Wielostronne omówienie kontrowersji związanych z odrzuceniem przez Watykan rytów chińskich zosta-

ło dokonane w zbiorowej pracy (zapis konferencji z 1992 r. w San Francisco) The Chinese Wites Controversy: its 
History and Meaning, wyd. D. Mungello, „Monumenta Sirica” XXXIII, Nettetal 1994.
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4 J. Konior, Historia polsko-chińskich kontaktów kulturalnych w XVII w. (na przykładzie misji jezuickich), 
Kraków 2013, s. 318.

5 Ibid., s. 216–217.
6 R. Hart, Imagined Civilizations. China, the West, and Their First Encounter, Baltimore 2013.
7 N. Standaert, Jesuits in China, [w:] The Cambridge Companion to the Jesuits, wyd. Th. Worcester, 

Cambridge 2008, s. 169–185.
8 Idem, Jesuit Corporate Culture as Shaped by the Chinese, [w:] The Jesuits, Culture, Science, and Arts 

1540–1773, wyd. J. O’Malley, Toronto 1999, s. 352–363.
9 Idem, Christianity shaped by the Chinese, [w:] The Cambridge History of Christianity. Reform and 

Expansion 1500–1660, wyd. R. Po-Chia Hsia, Cambridge 2008, s. 558–576.
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ścia się chrześcijaństwa i o wiele starszej religii, 
opartej na szacownej tradycji państwowej Chin. 
W istocie tak problem ujmuje Jan Konior, pol-
ski jezuita, który od wielu lat zajmuje się obec-
nością jezuitów polskich w Chinach właśnie. 
Otóż zdaniem Koniora: „Niepowodzenia misyj-
ne jezuitów wynikały przede wszystkim z braku 
dialogu wewnątrz samego Kościoła, to znaczy 
prowadzenia negatywnej polityki Watykanu 
i papieży, którzy wówczas nie rozumieli rytów 
chińskich, nowych metod inkulturacji i dialo-
gu z kulturą chińską”4. Rację ma niewątpliwie 
polski badacz, gdy podsumowując trzy stulecia 
trwającą obecność chrześcijaństwa w Chinach, 
wyciąga takie oto wnioski: „Ta pobieżna ana-
liza przebiegu sporu o ryty chińskie pokazuje 
smutną, ponad 300 lat trwającą historię kon-
fliktu pomiędzy Chinami a Watykanem. Brak 
ze strony władz kościelnych twórczego ryzyka 
w ewangelizowaniu Chin odbił się niewątpli-
wie na dalszej historii chrześcijaństwa w tym 
kraju”5. Jednak tym ogólnym stwierdzeniom do 
tej pory brak było podstawy materiałowej, czyli 
konkretnych danych, jak wyglądało owo odrzu-
cenie przez Watykan i papieży nowatorskich 
metod pracy misjonarskiej wprowadzanej przez 
jezuitów. Tę lukę w pewnym stopniu wypełnia 
książka amerykańskiego historyka z Houston, 
który pokazał, jak bardzo zachodnie widzenie 
Chin wymaga korekty w świetle zachowa-
nych źródeł chińskich6. Jednak materiały zu-
pełnie wyjątkowe skrywa archiwum rzymskie  
jezuitów.

Opublikowana w 2012 r. książka Nicolasa 
Standearta Chinese Voices in the Rites Contro-
versy: Travelling Books, Community Networks, 
Intercultural Arguments, wpisuje się właśnie 
w ten nowy, by tak rzec, rewizjonistyczny nurt 

badań misji katolickich w Chinach. Jest to jed-
nak książka zupełnie wyjątkowa. Nie tylko nie 
przypomina w niczym relacji z egzotycznych 
podróży, nie jest też zapisem nadzwyczajnych 
osiągnięć misjonarzy jezuickich w Chinach. 
Trudno w niej doszukać się przykładu tak 
modnych dzisiaj studiów postkolonialnych, 
z których wyłania się ponury obraz kulturowe-
go imperializmu europejskiego, znajdującego 
uosobienie oczywiście w chrześcijaństwie (bo 
nie tylko w katolicyzmie przecież). Jezuicki ba-
dacz unika przymiotników, nie jest też skłonny 
ani do ocen, ani do wartościowań. Przedstawia 
filologiczną i historyczną analizę odkrytych 
tekstów. Potrafi je czytać jak nikt przed nim. 
Choć oczywiście sumiennie zdaje sprawę z wy-
ników badań swoich poprzedników. Zresztą 
nie tylko sinologów, choć z powodów oczy-
wistych to właśnie ich osiągnięcia są dla nie-
go naturalnym punktem odniesienia. Zresztą 
sam dał się już poznać jako wytrawny znawca 
problematyki związanej z obecnością jezuitów 
w Chinach. Wystarczy wspomnieć jego artykuł, 
w którym każe na nowo przemyśleć zaniecha-
ny w XVIII w. dialog z duchową tradycją naj-
większego kraju świata7, czy esej poświęcony 
wpływowi Chińczyków na samych jezuitów8. 
Ważny jest również syntetyczny esej, pomiesz-
czony w szóstym tomie wielotomowej presti-
żowej Historii chrześcijaństwa opublikowanej 
przez wydawnictwo Cambridge University 
Press, a omawiający wpływ chińskiej kultury 
na chrześcijaństwo9. Krótko mówiąc, Autorem 
omawianej książki jest jeden z najbardziej kom-
petentnych znawców historii chrześcijaństwa 
w Chinach. Być może właśnie z powodu licz-
nych publikacji poświęconych omawianej pro-
blematyce książka Nicolasa Standaerta może 
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robić wrażenie nazbyt syntetycznej i zakładają-
cej znajomość wielu szczegółowych kwestii, do 
których Autor odsyła w przypisach.

Próżno też szukać w omawianej książ-
ce wielkich postaci misji jezuickich w Chi-
nach, jak Matteo Ricci (1552–1610), który 
najmocniej określił kształt obecności jezuitów 
w Chinach, dostosowując chrześcijaństwo do 
kultury konfucjańskiej, zwłaszcza redukując 
jego obecność w przestrzeni publicznej i ogra-
niczając się do popularyzacji zachodnich nauk 
ścisłych. Podobnie było w przypadku najwybit-
niejszego bodajże następcy Ricciego na dworze 
cesarza chińskiego, belgijskiego jezuity Ferdy-
nanda Verbiesta (1623–1688), który przez lata 
swoimi wynalazkami technicznymi wprawiał 
w osłupienie samego cesarza i jego urzędni-
ków. Standaert nie wspomina też o znanym 
polskim misjonarzu i uczonym Michale Boy-
mie (1612–1659), którego atlas roślin Flora  
Sinensis i znakomite mapy Chin były przez 
lata ważnym źródłem informacji o Państwie 
Środka dla Europejczyków, w tym dla wybit-
nego uczonego przez lata pracującego w słyn-
nym Kolegium Rzymskim Atanasiusa Kirchera 
(1602–1680), autora m.in. książki poświęconej 
Chinom, China Monumentis, do której włączył 
wiele informacji dostarczonych mu właśnie 
przez Michała Boyma. Co ciekawe natomiast 
– to wzmianka o innym jezuicie polskim, An-
drzeju Radominie (1596–1631), który doceniał 
wartość propagandową książki i przesyłał je 
do Rzymu w przekonaniu, że staną się ozdo-
bą wielu bibliotek. Te wszystkie ciekawostki 
zainteresowany czytelnik może znaleźć w wie-
lu popularnonaukowych książkach. Najbar-
dziej znaną i tłumaczoną na wiele języków 
jest publikacja F. A. Plattnera Gdy Europa 
szukała Azji, do której polski wydawca dodał 
również informacje o polskich misjonarzach  
jezuickich10. 

Ten przydługi wstęp do recenzji książki 
Standaerta był konieczny, by Czytelnik zdał so-
bie sprawę z jej szczególnego charakteru. Tak 
więc o czym jest ta książka? Otóż tak jak głosi 
tytuł – przedstawia chińskie głosy, które nie tyl-
ko nie były usłyszane w czasie, kiedy je Chiń-

czycy artykułowali, ale zostały właściwie przed 
wysłuchaniem – odrzucone. Dla ówczesnych 
papieży nie przedstawiały żadnej wartości, ow-
szem, uznali je oni za szkodliwe, heretyckie, 
a nawet bluźniercze tylko dlatego, że były to 
głosy spoza Watykanu. Do dzisiaj przeleżały 
nietknięte przez historyków w centralnym ar-
chiwum jezuickim w Rzymie, choć wiadomości 
o nich były znane w całej Europie, lecz i one 
przeleżały do tej pory w rozproszonych w całej 
Europie archiwach. Przede wszystkim kościel-
nych (jezuickich i watykańskich), ale również 
państwowych (Praga, Paryż, Lizbona), albo 
w trudno dostępnych zbiorach dokumentów. 
Zasługą Standaerta jest nie tylko ich materialne 
przypomnienie (znakomite reprodukcje chiń-
skich oryginałów i części łacińskich tłumaczeń 
to duże osiągnięcie edytorskie i ogromna przy-
sługa dla znawców chińskiego pisma), ale także 
szczegółowe odtworzenie kontekstu ich po-
wstania. Właśnie ta swoista archeologia wiedzy 
rzuca nowe światło nie tylko na stan ówczesne-
go chrześcijaństwa w Chinach, ale i na stosunki 
między chrześcijanami i dworem cesarskim, 
między poszczególnymi grupami chrześcijan 
i wreszcie między Chinami i Watykanem. Tak 
więc belgijski jezuita przypomniał istotny wy-
miar samego katolicyzmu i jego dwuznacznej 
obecności w tzw. krajach misyjnych na przy-
kładzie swoistego case study. Otóż na początku 
XVIII w. dwóch jezuickich misjonarzy, dele-
gatów wiceprowincjała misji w Chinach Bel-
ga Antoine’a Thomasa (1644–1709), Francuz 
François Noel (1651–1729) i Niemiec Kasper 
Castner (1665–1709), zostało wysłanych do 
Klemensa XI (papież 1700–1721) z niecodzien-
ną misją. Mieli przekonać papieża, że misjonar-
ska praktyka jezuitów, przeciwnie do tego, co 
mówili ich wrogowie, jest zgodna z ortodoksją 
katolicką. Uzasadnieniem były bardzo liczne 
dokumenty, nie tylko dekrety poprzedników pa-
pieża Klemensa XI, ale – i to stanowiło nowość 
– liczne głosy chrześcijan chińskich.

Historia opisana i skomentowana w książ-
ce miała swoją prehistorię. Otóż w 1680 r. jezu-
icki misjonarz, Portugalczyk Simao Rodriguez 
(1645–1704), zwrócił się do chińskiego chrze-

10 F. A. Plattner, Gdy Europa szukała Azji, Kraków 1975.
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ścijanina Paula Yan Mo z prośbą o napisanie 
polemiki z traktatem o ofiarach dominikanina 
Hiszpana Francisca Vary (1627–1687, rów-
nież misjonarza w Chinach), który krytykował 
chińskich chrześcijan za składanie ofiar ku czci 
Konfucjusza i przodków, zarzucając im idola-
trię. Hiszpański dominikanin był też autorem 
gramatyki języka chińskiego (Arte de la lengua 
mandarina). Paul Yan Mo był świetnie obezna-
ny z klasyczną literaturą filozoficzną Chin, nale-
żał do drugiego już pokolenia chrześcijan rodzi-
mych. Jego rozprawa z zarzutami Varo znalazła 
się w bogatej bibliotece, którą w 1702 r. zabrali 
ze sobą do Rzymu delegaci wiceprowincja-
ła. W tym samym roku chiński jezuita Blasius 
Liu Younde Verbist (1628–1707), który był 
wychowankiem Ferdynanda Verbiesta i dzięki 
któremu najpierw się ochrzcił, a potem wstą-
pił do jezuitów (z szacunku do niego przybrał 
również jego nazwisko), wystosował w imieniu 
swojej wspólnoty list do papieża Klemensa XI 
(podpisało go 19 innych chrześcijan) z prośbą 
o „złagodzenie świętej nauki i zatroszczenie 
się o zbawienie dusz chińskich”. Powodem na-
pisania tego listu był zakaz sprawowania ofiar 
ku czci Konfucjusza i przodków. Tym bisku-
pem był nuncjusz apostolski Charles Maigrot 
(1652–1730), główny przeciwnik jezuickich 
metod misjonarskich. Maigrot słabo znał ję-
zyk i kulturę chińską, a swoją wiedzę o rytach 
czerpał ze wspomnianego traktatu Varo, jednak 
to on właśnie przekonał papieża, a nie „głosy 
chińskie”.

List Blasiusa Liu nie był odosobnionym 
apelem skierowanym do papieża. W sumie wi-
ceprowincjał Thomas zebrał takich listów około 
60 z 430 podpisami. Wszystkie zostały przetłu-
maczone, wysłane do Rzymu w ciągu 1704 r. 
i przekazane papieżowi wraz ze wspomnianą 
biblioteczką najważniejszych książek klasyki 
tradycji chińskiej. Ich zawartość była dość po-
dobna, a nawet schematycznie powtarzały się 
w nich te same stwierdzenia, co wskazywało 
na ich wspólną inspirację czy akcję jezuitów. 
Franҫois Noel zebrał je i sporządził poręczną 
syntezę zatytułowaną Summarum Nouvorum 
Autenticorum Testimonium. Drugi, równie waż-
ny dla sprawy rytów, był sporządzony również 
przez Noela wypis z klasyków chińskich Sum-

marum Noissimorum Testimonium Sinensium. 
Oba zostały przedstawione papieżowi Kle-
mensowi XI 27 sierpnia 1704 r. wraz z całym 
szeregiem dokumentów poprzednich papieży 
potwierdzających ortodoksyjność stanowiska 
jezuitów. Mimo tych ogromnych wysiłków mi-
sja Noela i Castnera okazała się kompletnym 
fiaskiem. Papież Klemens XI 20 listopada 1704 
r. wydał dokument Cum Deus Optimus, który 
zakazywał praktyk duszpasterskich, jakie stoso-
wali jezuici. Obaj misjonarze wrócili do Chin w 
1707 r. z niczym. Cesarz Kangxi (1654–1722), 
poirytowany, wyrzucił misjonarzy chrześci-
jańskich. Trudno się temu dziwić, jego Brevis 
Relatio z 1700 r. w całej rozciągłości popierało 
jezuitów.

Mimo tej porażki sama misja jest ważna, 
gdyż po raz pierwszy w historii katolicyzmu 
tak liczne głosy chińskich chrześcijan zostały 
włączone do debaty na tematy doktrynalne oraz 
tak znaczący wybór klasyków kultury chińskiej 
został użyty w międzyreligijnej i międzykultu-
rowej dyskusji. To jest właśnie główny powód, 
dla którego warto się wsłuchać w ich oryginal-
ne (nawet w tłumaczeniu na język angielski dla 
tych, którym chiński język jest niedostępny) 
brzmienie. Poza tym, niezależnie od końcowe-
go wyniku misji z 1704 r., warto poznać dro-
gi, jakimi wówczas podróżowały książki (tej 
sprawie poświęcony jest jeden z rozdziałów 
rozprawy), które stanowiły istotną część ów-
czesnej wspólnoty intelektualistów (Republica 
literarum). Niezależnie od stawianych trud-
ności i mnożonych przeszkód przez instytucje 
kościelne znakomicie się ona porozumiewała 
i tworzyła sieć komunikacyjną (to też jeden 
z rozdziałów książki Standaerta). Jej uczest-
nicy, wbrew zakazom i nakazom, wzajemnie 
o sobie wiedzieli i szanowali przede wszystkim 
kompetencje kulturowe. Jest to też jeszcze jeden 
przyczynek pokazujący daremność wszelkich 
praktyk ograniczających wymianę intelektual-
ną. Co ciekawe, w tych ograniczeniach celowa-
ły ośrodki europejskie (kościelne), zaś chińskie 
władze – odmiennie – imponowały otwartością 
i ciekawością. Nie sposób powstrzymać się od 
ogólniejszej refleksji na temat teologii katolic-
kiej po Soborze Trydenckim (1546–1563), któ-
ry określił myślenie Kościoła katolickiego aż do 
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XX w. Jak słusznie podkreślał John O’Malley, 
autor książki poświęconej temu soborowi, jego 
ograniczona wartość związana była z językiem 
scholastycznym pozbawionym wrażliwości na 
kontekst i odmienność kulturową. To sprawi-
ło, że ówczesny katolicyzm nie był w stanie 
nawiązać twórczego dialogu z polemicznymi 
pismami Marcina Lutra czy Jana Kalwina. Ten 
brak odrobienia lekcji humanizmu był nie tyl-
ko jednym z głównych powodów rozejścia się 
oczekiwań reformatorów i nadwornych teolo-
gów papieskich w Europie, ale przyczynił się do 
klęski misyjnej w Azji11. Dzięki książce Nico-
lasa Standaerta wiemy, jak ta klęska wyglądała 
w praktyce. Pokazuje on bowiem, jak konkretna 
wiedza na temat kontrowersyjnych rytów chiń-
skich była zdobywana, rozpowszechniana i kto 
miał do niej wówczas dostęp. Dzięki bogactwu 
zgromadzonego materiału i podzieleniu go 
na trzy główne tematy: podróżujące książki, 
wspólnota objęta łącznością wymiany i analizie 
międzykulturowej, Czytelnik może śledzić fa-
scynujący epizod pierwszego spotkania Wscho-
du i Zachodu. Może to zrobić, dotykając niejako 
oryginalnych źródeł, których pełny zestaw zo-
stał dołączony do tekstu analitycznego. To spo-
tkanie zakończyło się niepowodzeniem przede 
wszystkim z powodu braku kompetencji kultu-
rowych i teologicznych papieża i jego wysokich 
urzędników. Jednak poznanie mechanizmów 
tej klęski jest niezwykle pouczające również ze 
względu na dzisiejsze procesy globalizacyjne 
naznaczone zarówno twórczą wymianą kulturo-
wą, jak i rosnącą polaryzacją i fundamentaliza-
cją poszczególnych kultur i religii. Sam Nicolas 
Standaert jest autorem wielu studiów na temat 
obecności jezuitów w Chinach, do których 
odniesienia można znaleźć w zamieszczonej 
w książce bibliografii, warto też przypomnieć 
jego książeczkę o inkulturacji, w której przed-
stawił przykłady twórczych spotkań chrześci-
jaństwa z innymi kulturami i podał też ciekawą 
definicję teologiczną tego pojęcia, które weszło 
do języka teologii katolickiej dopiero w latach 
70. XX w., głównie dzięki jezuitom: „Inkultura-

cja w sensie teologicznym polega na wcieleniu 
ewangelicznego życia i przesłania w szczegól-
ny kontekst kultury poprzez członków tej kul-
tury. Dzieje się to w taki sposób, że doświad-
czenie chrześcijańskie jest wyrażone nie tylko 
w pojęciach tej kultury (wtedy mielibyśmy do 
czynienia ze zwykłą adaptacją), ale tak, że staje 
się ono źródłem inspiracji, kierunku i ujednoli-
cenia.  Dokonuje też jej transformacji i takiego 
przekształcenia, że przynosi ‘nowe stworzenie’, 
które nie tylko wzbogaca tę konkretną kulturę, 
ale cały Kościół”12. Przykładem takiej właśnie 
inkulturacji avant la lettre były misje jezuitów 
w Chinach od końca XVI do początków XVIII 
stulecia.

Dramat wielkiego nieporozumienia ro-
zegrał się w Rzymie, choć dotyczył Chin. Co 
ciekawe, stroną w sporze nie byli Chińczycy 
z ich cesarzem Kangxi na czele, ale misjona-
rze jezuiccy i urzędnicy papiescy o ograniczo-
nej znajomości realiów kulturowych Państwa 
Środka. Choć strona broniąca prawomyślności 
praktyk misjonarskich dobrze się do konfron-
tacji przygotowała, to jej przegrana była prze-
sądzona, zanim w ogóle doszło do spotkania. 
Rzeczywistość i fakty przegrały ze sztywnym 
dogmatyzmem i źle pojętym autorytetem wła-
dzy papieskiej. Rozmiary tej klęski stają się 
bardziej widoczne, gdy uzmysłowimy sobie, 
jak wyglądała sytuacja chrześcijan w Chinach 
u progu XVIII w., a więc po ponad sto lat trwa-
jącej misji jezuitów, którą w Pekinie rozpo-
czął w 1601 r. Mateo Ricci, obejmując funkcję 
głównego astronoma cesarza.

A oto, jak niektóre z ogniw tego drama-
tu wyglądały. Ich poznanie rzuca nowe świa-
tło na przyczyny rozejścia się katolicyzmu ze 
znacznie od niego starszą cywilizacją chińską 
w XVIII stuleciu. Przede wszystkim warto so-
bie uświadomić, że przesłane do papieża listy 
były czymś więcej niż świadectwem protestu 
wobec krzywdzących praktyk nuncjusza apo-
stolskiego Charles’a Maigrota czy opartych na 
niezrozumieniu istoty rytów chińskich trakta-
tach dominikanina Francisca Varo. Nie można 

11 J. W. O’Malley, Trent. What Happened at the Council, Harvard University Press, Cambridge 2013. Por. 
moją recenzję w „Res Historica”, 35, 2013, s. 291–295.

12 N. Standaert, Inculturation. The Gospel and Cultures, Pasay City (Filipiny) 1994, s. 99.
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wykluczyć, że duży wpływ na sposób postrze-
gania rytów chińskich przez Varo miał jego 
konflikt z cesarzem Kangxi, który go wydalił 
z granic Państwa Środka (od 1671–1672 prze-
bywał na wygnaniu w Kantonie, wówczas poza 
wpływami dynastii Quing), co nie przeszkodzi-
ło mu w piastowaniu wysokiego urzędu w hie-
rarchii katolickiej (pełnił wielokrotnie funkcję 
prowincjała dominikanów, a tuż przez śmiercią 
został mianowany w 1687 r. wikariuszem apo-
stolskim prowincji Guangdong, Yunan i Guan-
gxi). Można więc w nich widzieć również ślad 
konfliktu między niektórymi przedstawicielami 
hierarchii (niektórymi, bo jezuici też bywali 
biskupami) i jezuitami, z jednej strony, oraz 
próbę obrony własnej tożsamości i prawa do 
odmienności kulturowej lokalnych wspólnot 
chińskich, z drugiej. W tym sensie mogą służyć 
do poznania biurokratycznych procedur (Chiń-
czycy mieli i mają wieli szacunek do wszelkich 
instytucji i regulacji prawnych), które odsłania-
ją wielką siłę lokalnego chrześcijaństwa. War-
to przypomnieć, że było ono już wtedy mocno 
zakorzenione w kontekście Chin naznaczonych 
przemożną obecnością myśli Konfucjusza, 
uznawanego za ojca wszystkich Chińczyków, 
i świadome własnej siły.

Ale nie tylko ten aspekt był ważny. Istotne 
są również procesy kulturowego dialogu wykra-
czające poza kontrowersje wewnątrz Kościoła 
katolickiego. Jak podkreśla Standaert, bibliote-
ka chińskich książek przywieziona przez jezu-
itów do Rzymu oraz chińskie książki nadsyłane 
do różnych bibliotek europejskich przez misjo-
narzy (nie tylko przecież jezuitów) pracujących 
w Chinach od początku XVII w. były nie tylko 
przedmiotem ciekawości, ale i konkretnej wie-
dzy, która przybliżała nowy świat i zmieniała 
naukowe przyzwyczajenia Europejczyków. Na-
wet jeśli negocjacje prowadzone w Watykanie 
w 1704 r. z papieżem przez Noela i Castnera 
zakończyły się porażką, to odbiły się one sze-
rokim echem w głównych ośrodkach akade-
mickich ówczesnej Europy i zakwestionowały 
tradycyjny, eurocentryczny sposób myślenia 
w przeddzień przełomu oświeceniowego. A sta-
ło się to na wielu poziomach. Przede wszystkim 
chińskie książki budziły zaciekawienie nie tyl-
ko ze względu na egzotyczny i odmienny zapis 

alfabetyczny. Ich jakość już wtedy podważyła 
przeświadczenie o prymacie Gutenberga we 
wprowadzeniu druku (w istocie dla Matteo 
Ricciego nie ulegało żadnej wątpliwości, że 
w Chinach został on wprowadzony ponad 300 
lat wcześniej). Zawartość klasycznych dzieł 
chińskich sprawiała trudność w ich klasyfika-
cji. Czy należało je traktować jako ‘filozofię’, 
‘historię’ czy ‘literaturę’? Czy dzieła napisane 
przez chińskich chrześcijan nieposiadających 
teologicznego przygotowania można traktować 
jako prawdziwą teologię? Poza tym te książki 
burzyły tradycyjne rozumienie centrum i pery-
ferii. Książki, które przywędrowały do Rzymu 
z Chin, znalazły się w centrum i przemówiły 
swoim własnym głosem. To już nie były relacje 
misjonarzy opowiadających o Chinach z wła-
snej, rzymskiej perspektywy, ale ten chiński 
głos zabrzmiał tonem niezmienionym procesem 
mediacji kulturowej czy religijnej.

Inne kwestie związane są z przesłanymi 
listami, a więc Summarum Nouvorum Autenti-
corum Testimonium. Poza czysto materialnym 
wymiarem pozwalają one poznać stosunki we-
wnątrz wspólnot chrześcijańskich. Mówią, kto 
był inicjatorem pisania listów (wiceprowincjał 
jezuitów), kto je kopiował i podpisywał w róż-
nych miastach i prowincjach Państwa Środka. 
Jacy byli katechiści, kim byli liderzy wspól-
not, jacy misjonarze i gdzie wówczas działali. 
Wreszcie stanowią dodatkową informację (bo 
te informacje znamy również z innych źródeł) 
o liczbie chrześcijan, o konwersjach, o pocho-
dzeniu społecznym nowych członków wspól-
not chrześcijańskich. Krótko mówiąc, listy do-
starczają wielu informacji na temat społecznej 
struktury i sposobów porozumiewania się auto-
rów listów w Chinach na początku XVIII w.

A oto jak wyglądała statystyka ówczesnego 
Kościoła katolickiego w Chinach. Około roku 
1700 było w Chinach blisko 200 tys. chrześci-
jan, z którymi pracowało 135 misjonarzy, więk-
sza część z nich to byli jezuici. Gdy w 1701 r. 
dołączyła do nich grupa 13 jezuitów z Francji, 
ich liczba wzrosła do 80. Standaert podaje do-
kładne dane (tabele i szczegółowe zestawienia 
to mocna strona jego badań historycznych), 
gdzie i w jakim charakterze byli zatrudnieni. 
Najwięcej, co oczywiste, pracowało w Pekinie, 
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zatrudnieni byli przez dwór cesarski. To wła-
śnie z tego środowiska najwięcej listów zostało 
wysłanych do papieża, na nich też widnieje naj-
więcej podpisów wysokiej rangi urzędników. 
W tym samym zespole dokumentów znalazło 
się również Brevis Relation, autoryzowany 
przez cesarza Kangxi  dokument, w którym ce-
sarz w pełni akceptował i popierał jezuicką wi-
zję rytów. Znalazły się tam również pozytywne 
opinie wpływowych intelektualistów chińskich, 
z których część nie była nawet chrześcijanami.

Nawet jeśli szczegółowa analiza przesła-
nych do Rzymu 60 listów podpisanych przez 
430 sygnatariuszy wskazuje na daleko idący 
schematyzm i powtarzające się argumenty ma-
jące przekonać papieża, że ryty sprawowane 
przez chrześcijan chińskich są zgodne z kato-
licką ortodoksją (ryty ku czci Konfucjusza nie 
mają charakteru religijnego, a wyrażają szacu-
nek dla jego ludzkiej mądrości, a obrzędy ku 
czci zmarłych przodków są jedynie wyrazem 
synowskiego oddania i pamięci o zmarłych ro-
dzicach), to można w nich odczytać wiele wy-
soce zindywidualizowanych historii chińskich 
chrześcijan. Sam fakt napisania i zredagowania 
tych listów był wynikiem długich dyskusji i na-
rad we wspólnotach, był rodzajem ich dyskusji 
z własną tradycją chińską, którą chcieli pogo-
dzić z wymogami nowej wiary chrześcijańskiej. 
Standaert nazywa ten proces wynikiem spo-
tkania „pomiędzy” własną tradycją i nowym, 
przyjętym za własny systemem wartości. Jest to 
dla Autora szczególny przypadek paradygma-
tycznego tworzenia historii ludzkości w ogóle, 
która polega właśnie na spotkaniu konkretnych 
ludzi w konkretnym miejscu i w konkretnym 
czasie. Jak się wydaje, w sposób konceptualny 
najlepiej wyraża to filozofia oparta właśnie na 
tym kluczowym pojęciu „pomiędzy”. To poję-
cie „pomiędzy” wskazuje na fakt, że wiele wy-
miarów ludzkiej aktywności realizuje się wła-
śnie poprzez tworzenie przestrzeni „pomiędzy” 
ludźmi, którzy się spotykają. Mówiąc wprost, 
historia jest zapisem takich spotkań. Gdy do 
nich nie dochodzi, ten ludzki wymiar historii 

zostaje zagubiony. Oczywiście, ów filozoficzny 
problem wykracza poza ramy recenzji, jednak 
należało o nim wspomnieć, gdyż wskazuje, na 
czym ostatecznie polegał dramat spotkania, do 
którego nie doszło. W przypisie Nicolas Stan-
daert przywołuje książkę irlandzkiego filozo-
fa Williama Desmonda. Wypracował on cały 
system filozoficzny, opierając się na pojęciu 
„pomiędzy”, który nazywa „filozofią metaxolo-
giczną” (od greckiego metaxu – pomiędzy). Jej 
praktycznym zastosowaniem jest mała książka 
poświęcona kondycji kultury irlandzkiej, wy-
rosłej właśnie w dialogu z innymi13. Podobnie 
działo się w Chinach.

Podsumowujące uwagi na temat „niesły-
szanych głosów chińskich”, chciałbym prze-
kazać uwagi natury ogólniejszej. Otóż szcze-
gólna sytuacja misjonarzy jezuickich, którzy 
przyjechali do Chin pod koniec XVI w., pole-
gała na konieczności skonfrontowania się ze 
zjawiskiem, które Erik Zurcher nazwał „impe-
ratywem kulturowym”14. Należy ono do głę-
bokiej struktury życia religijnego w późnych 
cesarskich Chinach. Żadna z przychodzących 
z zewnątrz religii nie miała szans na zapusz-
czenie korzeni, jeśli nie skonfrontowała się 
z dominującą formą cywilizacyjną, którą był 
konfucjanizm. Jeśli taka religia nie chciała być 
naznaczona stygmatem heterodoksji i jeśli nie 
chciała być traktowana jako wywrotowa sekta, 
to musiała dowieść, że może być uzgodniona 
z dominującym systemem konfucjańskim. Tak 
więc chrześcijaństwo, jako peryferyjna i przy-
chodząca z zewnątrz religia, musiało się dosto-
sować do oczekiwań dominującej kultury. Tak 
też w XVII w. chrześcijaństwo, podobnie jak 
inne religie pochodzące z zewnątrz, jak bud-
dyzm, judaizm i islam, musiało udowodnić: 
1) że jest zgodne z konfucjanizmem, 2) że jest 
wobec niego komplementarne (tak naprawdę 
wzbogaca i dopełnia naukę Konfucjusza), 3) że 
może ugruntować własne przekonania na prze-
słankach starszej cywilizacji chińskiej, 4) że 
przejmuje chińskie zwyczaje i rytuały.

13 W. Desmond, Beeing Between: Conditio of Irish Thought, Galway 2008.
14 E. Zurcher, Jesuit Accomodation and the Chinese Cultural Imperative, [w:] The Chinese Rites Contro-

versy: its History and Meaning, s. 31–64.
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František Horák (red.), Josef Rozman, Martin Hošek, Radko Loučka, 
Gabriela Malá, Vít Mareš, Michal Milerski, České ovčáctví – minulost, so-
učasnost, výhledy, [Wyd.] Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR, Brno 2011, ss. 514

*          *          *

Temu wymogowi kulturowego imperaty-
wu sprostali swoją wizją inkulturacji chrześci-
jaństwa do chińskich realiów jezuici. W anali-
zowanych w książce tekstach ta wizja została 
rozpisana na „chińskie głosy” chrześcijan 
ukształtowanych przez tę jezuicką wizję. Gło-
sy te nie tyle broniły chrześcijaństwa przed 
lokalną tradycją, ile raczej broniły swojej kon-
fucjańskiej tradycji przed obcym autorytetem 
Rzymu. Brak zrozumienia tego cywilizacyjne-
go wymogu chwili ze strony przedstawicieli pa-
piestwa i samego papieża Klemensa XI sprawił, 
że głosy te nie tylko nie zostały ani usłyszane, 
ani zrozumiane, ale wręcz je odrzucono jako 

heretyckie i niezgodne z ortodoksją katolicką. 
W ten sposób nie tylko nie doszło do spotkania 
Wschodu z Zachodem, ale został zbudowany 
mur wzajemnej wrogości i nieufności, którego 
zburzenie nie jest ani łatwe, ani możliwe w naj-
bliższej przyszłości. Niemniej jednak fakt, że na 
ten temat książkę napisał jezuita, a więc ducho-
wy spadkobierca wielkiego wizjonera Matteo 
Ricciego, budzi nadzieję, że jeszcze nie wszyst-
ko zostało stracone.

Stanisław Obirek
Warszawa

České ovčáctví – minulost, současnost, 
výhledy to książka, która dotyczy hodowli 
owiec zarówno w przeszłości, jak i współcze-
śnie na terytorium Czech. Została ona napisana 
w języku czeskim. Jest publikacją oryginalną, 
bowiem przedstawia bardzo skrupulatnie histo-
rię owczarstwa oraz pasterstwa, które rozwijało 
się na przestrzeni dziejów i nadal kultywowa-
ne jest w kraju naszego sąsiada. Pod wzglę-
dem hodowli owiec Czechy stanowią obecnie 
ewenement na tle innych krajów europejskich, 
ponieważ pogłowie hodowanych tu stad owiec 
utrzymuje się na stałym poziomie. Natomiast 
w państwach Europy Zachodniej liczba stad 
tych zwierząt maleje. Jest to spowodowane 
w znacznej mierze nieopłacalnością, a także 
niechęcią młodego pokolenia do przejmowania 
gospodarstw rodziców czy dziadków i oddania 
się zajęciu nieprzynoszącemu zysków – pa-
sterstwu. Aczkolwiek w Czechach zjawisko  
to również występuje, jednak ma bardzo ogra-
niczony zakres, gdyż kraj ten postawił na pie-
lęgnowanie tradycji pasterskich obecnych od 
kilkudziesięciu wieków i podtrzymywanie ich 
jako atrakcji w postaci oryginalnego potencjału 
turystycznego.

Omawiana publikacja została przygotowa-
na jako praca zbiorowa pod redakcją Františka 
Horáka. Owa monografia to wynik współpra-
cy naukowców należących do przedstawicieli 
dziedzin przyrodniczych, społecznych i ści-
słych, w których można wyróżnić weterynarię, 
kynologię, genetykę, ekonomię oraz statystykę. 
Jednakże można powiedzieć, że sama treść 
tej książki jest interdyscyplinarna, ponieważ 
w znacznej mierze odnosi się do ukazania 
dziejów hodowli owiec w Czechach i relacji 
zachodzących pomiędzy człowiekiem a tymi 
zwierzętami w przeszłości. Część historyczna 
została opracowana przez miłośników historii, 
którym leży na sercu popularyzowanie owej 
wiedzy oraz chęć dotarcia do jak największego 
grona odbiorców.

Monografia składa się z dwudziestu czte-
rech rozdziałów, które poprzedza objaśnienie 
najczęściej stosowanych skrótów w książce, 
recenzja autorstwa Václava Jakubeca, a także 
przedmowa  F. Horáka. Dalszą część publika-
cji stanowi komponent historyczny, zajmujący 
połowę objętości książki. Składa się na niego 
szczegółowa analiza rozwoju hodowli owiec 
w Czechach, rozpoczęta od czasów prehisto-



255ARTykUły RECENzyjNE I RECENzjE

rycznych aż po nam współczesne. Można wy-
różnić tu dwa etapy. Pierwszy z nich tworzą 
okresy obejmujące chronologicznie czasy pre-
historyczne, starożytność, średniowiecze i no-
wożytność aż po rok 1918. Została tu przedsta-
wiona nie tylko sama historia rozwoju hodowli 
owiec na obszarze Czech i Moraw we wspo-
mnianych wyżej okresach, ale również zwróco-
no uwagę na rolę udomowienia zwierząt oraz 
prowadzenia hodowli na terenie innych krajów 
i kontynentów. Należy wymienić takie państwa, 
jak Egipt, Grecja, Rzym oraz kontynenty: Au-
stralię, Amerykę Północną i Europę. Ponadto 
przybliżono styl życia pasterzy, a także opisano 
dość dokładnie czynności związane bezpośred-
nio z hodowlą owiec, ich wypasem i karmie-
niem, zwrócono też uwagę na zasady rozmnaża-
nia zwierząt oraz przetwórstwo wełny. Oprócz 
tego opisano, w jaki sposób prowadzona ho-
dowla owiec wpływała na nazewnictwo, kultu-
rę, obyczaje, muzykę i sztukę. W tym miejscu 
można wymienić toponomastykę, do której za-
liczymy tworzenie nazewnictwa zamieszkałych 
obszarów nawiązujących w swej treści do zajęć 
mieszkańców trudniących się owczarstwem. 
Motyw życia pasterzy bardzo chętnie był wyko-
rzystywany przez artystów, którzy przyczynili 
się do wprowadzenia w malarstwie i rzeźbiar-
stwie nowych wątków przez tworzenie scen 
z życia codziennego i uwydatniania walorów 
krajobrazowych. Pasterze wnieśli swój udział 
także w wykształcenie się specyficznej muzyki, 
powstawanie nowych instrumentów z wykorzy-
staniem kości, rogów i skór owiec oraz udosko-
nalenie technik hodowlanych. Pod wpływem 
popularności pasterstwa również heraldyka 
przyjęła nowe motywy, a na herbach zaczęły 
pojawiać się wizerunki owiec. Ponadto powsta-
wały różnego rodzaju instrukcje gospodarskie, 
monografie dotyczące hodowli zwierząt oraz 
różnorakie podręczniki i poradniki skierowa-
ne do hodowców. Warto też wspomnieć, iż 
osobny rozdział poświęcony został fali osad-
nictwa wołoskiego w XV i XVI w., które na 
terytorium Czech przybyło z obszaru dolnego 
Dunaju. W rozdziale tym poruszono kwestie 
dotyczące rytmu życia Wołochów, sposobu wy-
pasu, hodowli i dojenia owiec oraz produkcji  
serów.

Prócz informacji stricte historycznych i et-
nograficznych skupiono się na ukazaniu pro-
cesu wykształcenia się specjalnej rasy owiec 
merynosowych. Hodowla wspomnianej wyżej 
odmiany zwierząt w Czechach odniosła zna-
czący sukces, w wyniku czego stała się sławna 
na całą Europę. Ta część omawianej publika-
cji obejmuje dwanaście rozdziałów. Dziewięć 
z nich w całości zostały przygotowane przez 
Josefa Rozmana, a trzy kolejne opracowane we 
współpracy z F. Horákiem (rozdział czwarty, 
piąty i ósmy).

Z kolei druga część historyczna dotyczy 
rozwoju owczarstwa po I wojnie światowej aż 
do czasów nam współczesnych. W tym frag-
mencie przedstawiono wzmożony rozwój ho-
dowli owiec spowodowany rosnącym zapotrze-
bowaniem na wełnę, uspołecznieniem rolnictwa 
i przejściem od gospodarki centralnie zarządza-
nej do rynkowej po 1990 r. W głównej mierze ta 
część została oparta na danych statystycznych 
zamieszczonych w tabelach, na wykresach i ry-
cinach. Powyższe informacje zawarto w roz-
dziale trzynastym, podzielonym na osiem pod-
rozdziałów, pióra F. Horáka.

W dalszej części analizowanej publikacji 
autorzy, tacy jak: F. Horák, Vít Mareš, Michal 
Milerski, Martin Hošek i Radko Loučka, w ko-
lejnych czerech rozdziałach (od czternastego do 
osiemnastego) skupili się na różnorodnej pro-
blematyce związanej z gospodarczymi aspekta-
mi hodowli owiec oraz popularyzacji tej gałęzi 
rolnictwa. Podjęte przez nich kwestie odnoszą 
się do porównania produkcji wełny, mięsa, mle-
ka, skór oraz produktów ubocznych powsta-
łych przy hodowli owiec od lat dwudziestych 
XX w. aż do czasów współczesnych. Ponadto 
skoncentrowano się na omówieniu spraw zwią-
zanych z genetyką, hodowlą owiec i wyborem 
ras hodowlanych. Szczegółowo zaprezentowa-
no dane statystyczne dotyczące hodowli bydła, 
kóz, koni, owiec i świń na każdym kontynencie 
na przestrzeni ostatniego półwiecza. Również 
przedstawione zostały dane tyczące się świa-
towej produkcji oraz średniego spożycia pro-
duktów zwierzęcych. Oprócz tego przybliżono 
czytelnikom sposoby powrotu do pasterskich 
tradycji, które występują na terytorium państwa 
czeskiego od wieków (np. przez organizowanie 
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licznych konkursów), a także zapoznano czytel-
ników z działalnością związków oraz stowarzy-
szeń hodowców owiec i kóz w Czechach i ich 
współpracą z Unią Europejską.

Następny rozdział, już dziewiętnasty – au-
torstwa Gabrieli Malá, koncentruje się na oce-
nie roli badań związanych z problemami wy-
stępującymi przy prowadzeniu hodowli owiec. 
Wspomniana wyżej Autorka przedstawia listę 
publikacji oraz wykaz prowadzonych projek-
tów badawczych w Czechach na przestrzeni 
ostatnich sześćdziesięciu lat.

W rozdziale dwudziestym F. Horák oraz 
M. Milerski przedstawili perspektywy hodow-
li owiec w Czechach w trzecim tysiącleciu, 
pokazali też alternatywne kierunki rozwoju 
owczarstwa, które mogą wystąpić w przyszło-
ści. Pierwszy nurt to hodowla niewielkiej liczby 
owiec w celu zachowania walorów krajobrazo-
wych i ekologicznych środowiska przez utrzy-
manie łąk i pastwisk służących do wypasu tych 
zwierząt. Natomiast drugi kierunek związany 
jest już z wyspecjalizowaną hodowlą owiec 
zmierzającą do prowadzenia jej przez cały rok. 
Wymaga to jednak ogromnych nakładów pracy, 
współpracy z profesjonalnymi pasterzami, po-
siadającymi wyszkolone owczarki pasterskie, 
a także wprowadzania do programów hodow-
lanych genetyki molekularnej, która byłaby po-
mocna przy wyborze ras i rozroście liczebnym 
stad. Dodatkowo wymienieni wyżej Autorzy 
ukazali proponowane wymagania dla produk-
tów otrzymywanych z prowadzonej hodowli 
zwierząt, przypuszczalny rozrost liczebny stad 
hodowlanych, a także prognozy dotyczące po-
pularności hodowanych ras owiec.

W dalszej części publikacji zamieszczono 
streszczenie całej książki w dwóch językach. 
Pierwsze z nich w języku czeskim oraz drugie 
w języku angielskim, które tworzą odrębne dwa 
rozdziały. Następnie umieszczono alfabetyczny 
wykaz wykorzystanej literatury w całej mono-
grafii. W treści książki brakuje przypisów, które 
z pewnością byłyby pomocne w poszukiwaniu 
potrzebnych informacji. Jednakże publikacja 
ma charakter popularnonaukowy i stąd zrozu-
miały brak pełnego aparatu naukowego.

Na samym końcu, jako dwudziesty czwar-
ty rozdział, dodano obszerny załącznik składa-

jący się z 377 zdjęć, który z pewnością przy-
ciągnie uwagę każdego czytelnika. Załączone 
fotografie czarno-białe i kolorowe przedstawia-
ją rozwój hodowli owiec od lat dwudziestych 
XX w. po czasy nam współczesne na terytorium 
państwa czeskiego. Ponadto we wspomnianym 
dodatku znajdują się zdjęcia z organizowanych 
konkursów w strzyżeniu owiec i przędzeniu 
wełny na kołowrotku, a także fotografie z róż-
nego rodzaju szkoleń oraz spotkań Stowarzy-
szenia Hodowców Owiec i Kóz na Morawach 
i Śląsku. Należy również zwrócić uwagę na 
umieszczoną w tekście publikacji bogatą doku-
mentację fotograficzną, statystyczną w postaci 
tabel i wykresów oraz map. Wspomniane wyżej 
załączniki znajdują się praktycznie w każdym 
rozdziale. Bogata szata graficzna sprawia, że 
każdy czytelnik będzie mógł z przyjemnością 
oddać się lekturze owej książki i jednocześnie 
zapoznać z licznymi ilustracjami, które są uzu-
pełnieniem tekstu. Ponadto trzeba wspomnieć, 
że zastosowany tematyczny podział na rozdzia-
ły, podrozdziały i mniejsze paragrafy jest bar-
dzo przejrzysty i zrozumiały, co z pewnością 
umożliwi szybkie odnalezienie przydatnych 
danych.

Publikacja została skierowana nie tylko 
do osób zajmujących się hodowlą owiec obec-
nie, ale również do tych, które interesuje prze-
szłość i tradycyjne pasterstwo rozwijane przez 
tysiąclecia na terenie Czech. Dzięki temu, że 
w książce zamieszczono różnorodne informacje 
jej treść jest skierowana nie tylko do humani-
stów, ale również do przedstawicieli nauk we-
terynaryjnych czy biologicznych. Dlatego też 
w przyszłości powinno powstawać więcej tego 
typu prac, które łączyłyby przedstawicieli kilku 
dziedzin, przez co byłyby skierowane do szer-
szego grona odbiorców. Należałoby również 
podjąć współpracę z wykwalifikowanymi histo-
rykami, którzy odpowiedzialni byliby za część 
historyczną. Owo współdziałanie przyczyniło-
by się do powstania spójnej narracji oraz prze-
prowadzenia krytycznej analizy źródeł. Oprócz 
tego pożądana byłaby także współpraca z etno-
logami, którzy mogliby przybliżyć czytelniko-
wi życie pasterzy, ich tradycje i zwyczaje od 
roku 1918 aż po współczesność. W ten sposób 
skupiono by naukowców specjalizujących się 
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w różnych dyscyplinach, co spowodowałoby, że 
tego rodzaju monografie miałyby nie tylko cha-
rakter naukowy, ale także interdyscyplinarny. 
Jest warte pochwały, że tego typu prace powsta-
ją i cieszą się znaczną popularnością. Dlatego 
też, podążając za przykładem sąsiedniego kraju, 
należałoby zadać sobie pytanie, czy podobne 
publikacje nie mogłyby powstawać na polskim 
rynku wydawniczym. Wydaje się, że nic nie stoi 
na przeszkodzie, jednakże brakuje chęci oraz 
nawiązania współpracy i porozumienia z przed-
stawicielami różnych dziedzin nauki. Nie po-
winniśmy zamykać się w wąskich specjaliza-

cjach przy tworzeniu prac naukowych, a wręcz 
przeciwnie – powinniśmy być otwarci na nowe 
pomysły. Dlatego też omawianą powyżej cze-
ską monografię należałoby traktować jako wzór 
godny naśladowania w Polsce. Powstawałyby 
wtedy książki interdyscyplinarne, łączące kilka 
różnych dziedzin niemających ścisłych powią-
zań ze sobą, przez co zapewne cieszyłyby się 
większym kręgiem czytelników.

Anna Rola
Lublin

Tomasz Falkowski w swojej książce podjął 
się przedstawienia, jak „pomyślane” było i jest 
zdarzenie historyczne w historiografii francu-
skiej (s. 5). W kolejnych rozdziałach omawia: 
„zdarzenie strukturalne”, „mikrozdarzenie hi-
storyczne”, „zdarzenie dyskursywne”, „obiekt 
zdarzeniowy”. Wskazuje on, iż jego praca to 
studium „myślowej specyfiki historiografii, 
jako pewnego typu dyskursu” (s. 41), które wpi-
suje się „ogólnie rzecz biorąc, w nurt historii hi-
storiografii” (s. 41). 

Przyjrzyjmy się pracy Falkowskiego 
przede wszystkim pod kątem perspektywy ba-
dania historiografii, stojącej za prowadzonymi 
przez niego analizami rozumienia zdarzenia 
historycznego. Poza prześledzeniem dyskusyj-
nych okoliczności jej kształtowania zadajmy 
sobie przede wszystkim pytanie: po co upra-
wiać historię historiografii jako historię dyskur-
sywnej pojęciowości? Po co pochylać się nad 
tekstem historiograficznym rozumianym tak, 
jak proponuje nam Autor? Jakie korzyści w zro-
zumieniu historiografii osiągamy, podejmując 
tak ukierunkowane badania? 

We wstępie książki Autor pisze: „’Musimy 
przyznać otwarcie’ u jej początku nie mieliśmy 

pojęcia, jakiego rodzaju perspektywę badawczą 
zdecydujemy się zastosować, w zasadzie nie 
wiedzieliśmy też, do czego doprowadzą nas te 
badania, ani jaki pożytek mógłby ewentualnie 
z nich płynąć. W punkcie wyjścia chcieliśmy po 
prostu przyjrzeć się […] figurze »zdarzenia hi-
storycznego«. Czy jednak tego typu pierwotna 
nieokreśloność projektu badawczego przesądza 
z góry o jego ułomności?” (s. 9). W przypadku 
projektu naukowego, a taki charakter ma recen-
zowana praca, należy na to pytanie odpowie-
dzieć twierdząco. Podkreślmy, iż ten stan „nie-
określoności projektu”, brak refleksyjnie okre-
ślonej pespektywy badawczej nie występuje 
tylko na progu badań, ale obejmuje i same bada-
nia. Autor wyraźnie pisze: „W trakcie bliższych 
studiów nad wybranym przez nas materiałem, 
odczytywanym pod kątem problemu zdarzenia 
historycznego, na takim czy innym ich etapie, 
pojawiło się kilka możliwych perspektyw, któ-
re mogłyby zorientować ich kierunek, nadać 
im określony charakter i wyznaczyć jasny cel” 
(s. 9), po wyliczeniu tych perspektyw konklu-
duje: „Tym, do czego dotarliśmy w swych bada-
niach – i co wydało nam się ostatecznie najcie-
kawsze, najbardziej ważkie, najmniej oczywiste 



258 ARTykUły RECENzyjNE I RECENzjE

[…] są różne historiograficzne pojęcia (formy 
pojęciowe) zdarzenia historycznego, które za-
istniały w obrębie dyskursu analizowanej przez 
nas historiografii [podkr. W. P.]” (s. 9).

Autor wyraźnie stwierdza, iż brak świado-
mie przyjętej perspektywy, w której prowadzo-
ne są jego badania, jest ich zaletą, a nawet gwa-
rantem doniosłych ustaleń. Falkowski wspiera 
się tu autorytetami René Thoma i Carla Gustava 
Junga, którzy, zaznacza, „w swoich dziedzinach 
z całą pewnością dokonali znaczących osią-
gnięć” (s. 9). Thom miał powiedzieć, iż „nauka 
zalążkowa nie wie, dokąd zmierza. Jeśli w na-
uce wiadomo, dokąd się idzie, nigdy nie zajdzie 
się daleko”, Jung zaś, iż „Na pewnej drodze nic 
nikomu nie może się przydarzyć […]” (s. 9). 
Moim zdaniem przywołanym Autorom nie 
chodzi o to, by wyruszać w poznawczą drogę 
z białą laską niewidomego. Są to raczej stwier-
dzenia, iż jeśli będziemy podążać już wcześniej 
przez kogoś wydeptanymi ścieżkami, bliskimi 
w sensie myślowym, tzn. utartymi, powszech-
nymi, oczywistymi, to jedyne, co będziemy ro-
bić, to powtarzać drogę, którą inni przemierzyli 
już nieraz. 

Wcale nie uważam, iż postawę, którą 
przyjął Autor, należy całkowicie odrzucić. Jest 
niewątpliwie konieczna, zanim przystąpimy do 
badań. To ona pozwala na to, by „nie iść pewną 
drogą”, o czym pisze Autor. Wyprzedza posta-
wę autorefleksyjną i krytyczną, którą prezen-
tuje naukowiec wobec siebie i otaczającej go 
rzeczywistości, także naukowej. Zdaniem Au-
tora jednak nie tyle wyprzedza, ile wydaje się, 
że zastępuje autorefleksję i krytyczną refleksję 
nad „miejscem”, z którego jako naukowiec po-
stanawia „mówić”. Tak przynajmniej wynika 
z deklaracji Autora, cytowanych powyżej, a za-
łożonych na wstępie pracy.

Biorąc pod uwagę, iż mamy do czynienia 
z badaczem i pracą naukową, trzeba założyć, iż 
ten brak świadomie przyjętej perspektywy pro-
wadzenia badania opiera się na jakieś wizji my-
ślenia naukowego. Autor jednak bliżej nam nic 

na ten temat nie pisze. Pewne jest, iż nie wynika 
to z ignorancji. Falkowski, zarówno w omawia-
nej pracy, jak i w innych swoich naukowych 
artykułach bardzo sprawnie porusza się po ob-
szarze współczesnej humanistyki. 

Poszukując jakichś przesłanek dla stanowi-
ska Autora, których sam nie ujawnia, można by 
je znaleźć w sprzeciwie wobec występującego 
w klasycznej epistemologii kontemplacyjnego 
rozumienia poznania (Obiektywistyczny Mo-
del Poznania)1. Nigdzie jednak Autor „nie upo-
ważnia” czytelnika do takiego twierdzenia. Co 
mam na myśli, gdy mówię o kontemplacyjnym 
rozumieniu poznania? Rozumienie to wynika 
z charakteryzowania czynności teoretyzowania 
przez analogię z widzeniem. Pozwolę sobie tu 
na dłuższy cytat: „Bierze [ono] jako standardo-
wy model natychmiastowe, wolne od wysiłku 
i poprawne rozpoznanie wzrokowe czegoś, co 
jest znane, oczekiwane i oglądane w pełnym 
blasku słońca, nie czyni natomiast najmniejszej 
wzmianki o zwolnionym i niezdecydowanym 
rozpoznaniu (czy braku rozpoznania) czegoś co 
obce, nieoczekiwane czy oglądane w słabej po-
świacie. […] Wymyślanie czegoś jest opisywa-
ne, jako coś, co polega […] na kolejnych ‘wi-
dzeniach’ wynikania. Jest to jednak opisywanie 
pracy teoretycznej przez analogię z tym, co nie 
jest pracą, ale jej uwieńczeniem […] Przypomi-
na to opisywanie drogi, jako złożonej z samych 
dojść, poszukiwania, jako czegoś złożonego 
ze znalezień […] krótko mówiąc, próbowania, 
jako czegoś, co polega na kolejnych osiągnię-
ciach”2.

Propozycja Autora nie jest jednak dobrym 
wyjściem poza kontemplacyjne rozumienie 
poznania naukowego, a przede wszystkim nie-
koniecznym. Nie twierdzę, że przystępując do 
pracy, wiemy wszystko o swoich teoretycznych 
założeniach badawczych, że stanowią one jakąś 
spójną, skończoną budowlę oraz zachowamy je 
do końcu naszej pracy w takim samym kształ-
cie. Jednym słowem, nie uważam, iż poznanie 
naukowe to wypełnianie wcześniej ułożonego 

1 Na temat Obiektywistycznego Modelu Poznania zob.: A. Zybertowicz, Konstruktywizm jako orientacja 
metodologiczna w badaniach społecznych, [w:] Światooglądy historiograficzne, red. J. Pomorski, Lublin 2002, 
s. 129–155; idem, Przemoc i poznanie. Studium z nie-klasycznej socjologii wiedzy, Toruń 1995. 

2 G. Ryle, Czym jest umysł?, Warszawa 1970, s. 456–457.
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planu. Naukę niewątpliwie się robi – myśleć 
to działać i „próbować”, jak to jest zaprezento-
wane w powyższym cytacie. W „próbowaniu” 
tym nie przeszkadza posiadanie przyjętego na 
wstępie jakiegoś mniej czy bardziej skonkre-
tyzowanego programu badawczego w drodze 
autorefleksji. Nie jest to w tym wypadku rów-
noznaczne z „myślowym zniewoleniem”. 

Trudno mi również zgodzić się na gloryfi-
kowanie przez Autora „świadomej naiwności”, 
jak można określić jego postawę, zarówno na 
wstępnym, jak i dalszym etapie prowadzenia 
samych badań, z bardziej fundamentalnych po-
wodów. Nie sądzę, by Autor, który, jak już za-
znaczyłem, ma bardzo dobre rozeznanie w dys-
kusjach toczących się we współczesnej huma-
nistyce, był naiwnym pozytywistą i uważał, iż 
jest możliwość myślenia i pisania znikąd. Musi 
także zdawać sobie sprawę z konsekwencji, ja-
kie niesie ze sobą takie myślenie. Nawet jeśli 
nie jesteśmy w stanie kontrolować całego zaple-
cza naszego poznania, to tam, gdzie naukowa 
postawa wyrażona przez autorefleksję i kryty-
kę mogłaby zadziałać, w przypadku propozycji 
Autora nie ma możliwości zaistnieć. Dotyczy to 
zarówno „teoretycznych” fundamentów – per-
spektywy prowadzonych badań, jak i samych 
badań. 

Po odrzuceniu zadziwiającego przekonania 
Autora o możliwości prowadzenia badań zni-
kąd, musimy uznać, iż pod jego „świadomą na-
iwnością” od początku badań skrywała się jakaś 
myśl, perspektywa historiograficzna wyznacza-
jąca ich kierunek. Perspektywa ta, co oczywiste, 
nie podlegała autorefleksji. Zaprezentowane we 
wstępie przez Autora założenia badań, sformu-
łowane, jak rozumiem, post factum, wskazują 
przede wszystkim na jej filiację z myślą Miche-
la Foucault oraz Gilles’a Deleuze’a. Sam Autor 
pisze, że nie tyle odwołuje się do konkretnych 
badaczy, ile do pewnej tradycji myślowej, wy-
mieniając także Gastona Bachelarda, Claude’a 
Lévi-Straussa. Myśli Foucault, tak jak i Deleu-
ze’a, są jednak tymi, które owe tradycje w jego 
wypadku konkretyzują, ze wskazaniem na tego 
pierwszego filozofa francuskiego. Pisze on 
m.in. w kontekście tej tradycji, iż „wraz z prak-
tykowaniem dyskursu lokujemy się ‘od razu’ 
w sferze […] założeń charakterystycznych 

dla dyskursywności, więc w sferze dyskur-
sywnych: ‘przedmiotowości’, ‘pojęciowości’, 
‘modalności wypowiedzeniowych’, ‘strategicz-
nych wyborów’, ‘formacyjnych regularności’, 
infra- i interdyscyplinarności, słowem wszyst-
kich owych apriorycznych pozytywności, które 
wyróżnił Foucault […] które są nieodłączne od 
wszelkiej postaci analitycznego myślenia i je 
w decydującej mierze współorganizują” (s. 35).  
W innym miejscu czytamy: „Usiłując zatem 
z(re)konstruować formy pojęciowe zdarze-
nia historycznego w ich dyskursywnym, a nie 
świadomościowym zaistnieniu, to znaczy pró-
bując je wy-eksplikować z apriorycznej war-
stwy historiograficznego dyskursu, z poziomu 
nazwanego przez Foucaulta ‘pozytywną nie-
świadomością wiedzy’” (s. 36–37). Nawiązania 
do Foucault wprost, ale nie tylko, znajdują się 
w całym wstępie książki (zob. np. s. 13, 22, 23, 
38, 39, 42). 

Postawa „świadomej naiwności” i idący 
za nią brak krytycznej autorefleksji nad swoim 
stanowiskiem badawczym, wspartym na my-
śli francuskich filozofów, spowodowała brak 
odpowiedzi na wiele pytań, które wydają się 
istotne dla kształtu historiograficznej perspek-
tywy badawczej ostatecznie stosowanej przez 
Autora. Pierwsza sprawa to odrzucenie per-
spektyw: historii idei, narratywistycznej, para-
dygmatycznej, węzłowych momentów dyskusji 
nad zdarzeniem historycznym. Jakie przesłanki 
stanęły za tym odrzuceniem? Brak odpowiedzi 
powoduje, iż nie wiemy, co Autor ma na myśli, 
gdy pisze, iż „ostatecznie najciekawsze, najbar-
dziej ważkie, najmniej oczywiste, a jednocze-
śnie decydujące dla tego, co w historiografii 
bezpośrednio uchwytne – są różne historio-
graficzne pojęcia (formy pojęciowe) zdarzenia 
historycznego, które zaistniały w obrębie dys-
kursu analizowanej przez nas historiografii” 
(s. 13). Dlaczego tak ważne w jego analizach 
historiograficznych jest przeciwstawienie ter-
minu i pojęcia, dlaczego tak ważne jest z tym 
związane „pokazanie”, że mamy tu do czynie-
nia „z wyprowadzeniem wniosków z przesła-
nek, nie zaś z wypowiadaniem ich jako prawd 
objawionych” (s. 15). Wiemy dlaczego Autor, 
przyjmując w rozstrzygnięciu, czym jest poję-
cie historiograficzne, zdecydował się na kryte-
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ria formalne, ale nie wiemy, dlaczego tak ważne 
dla niego jest, by je rekonstruować, „nie przesą-
dzając przy tym, czy są one w istocie tworami 
o charakterze wyobrażeniowym, psychicznym, 
duchowym, językowym, symbolicznym itd.” 
(s. 14). Podobnie można zadać pytanie, dlacze-
go kwestia budulca pojęć jest również rozwa-
żana w trybie formalnym. Oczywiście jest to 
powiązane z samym formalnym postrzeganiem 
pojęcia. Do czego Autor nawiązuje. Tyle że 
nie uchyla to wcześniej postawionego pytania. 
Dotyczy ono tym razem tego, dlaczego wła-
ściwości pojęciowe mają być rozpoznawane 
wewnątrz dyskursu historycznego. Dlaczego 
Autor uznaje za mało ważne, nieistotne, poszu-
kiwania, „które doprowadziłyby nas do jakichś 
struktur mentalnych […] ‘form kategorialnych’ 
[…] wyznaczających sposób ich rozumienia 
albo do ich ‘subiektywnych wizji’ takich czy 
innych zjawisk zaszłych w historii” (s. 25). Nie 
wiem także, dlaczego Autor uważa, iż w ich 
ramach sporu „między ‘specyfiką’ a ‘jedno-
litością’, różnicą’ a tożsamością, osobliwym’ 
a ‘fundamentalnym, ‘szczególnym’ a ‘ogól-
nym’” (s. 43), w ramach odrzuconych przez 
niego perspektyw nie można stać po pierwszej 
ze stron tego sporu, z którą on się identyfikuje. 
Nie bardzo wiadomo również, dlaczego historia 
idei dla badań nad historiografią, która jest tu 
jakimś reprezentantem dla wszystkich interpre-
tacyjnych paradygmatów dotychczasowych ba-
dań myśli, „wymagała mało. Bardzo mało. Zbyt 
mało jak dla mnie i dla wielu innych” (s. 37). 
Ewentualnie, co z innymi interpretacyjnymi pa-
radygmatami wykraczającymi poza tradycyjną 
historię idei. Dlaczego powinniśmy skupić się 
na „apriorycznej warstwie historiograficznego 
dyskursu”, „pozytywnej nieświadomości wie-
dzy”? (s. 36). 

Może jest jednak tak, iż nie chodzi Auto-
rowi o udzielenie odpowiedzi na postawione 
przeze mnie pytania. Zaznaczmy, iż nie są to 
pytania z zewnątrz kontekstu badań, jaki można 
zrekonstruować ze wstępu pracy. Może zatem 
Autor je uchyla? W swoich wewnętrznych wy-
wodach z formalnego punktu widzenia jest bar-
dzo konsekwentny i „dobrze zorganizowany”. 
Może „brak” jest tu konstytutywny? Gdyby tak 
było, odpowiedzią na moje pytanie byłaby na 

przykład deklaracja o ich strategicznym zawie-
szeniu. Takiej deklaracji u Autora nie ma. 

Reasumując, nie znajduję żadnego uzasad-
nia dla wspomnianego „braku”. Jest to swojego 
rodzaju „niedostatek myślowy” perspektywy, 
w jakiej Autor analizuje francuską historio-
grafię, nieobecność czegoś, co powinno zostać 
przemyślane i powiedziane. Jest to konse-
kwencja jego postawy „świadomej naiwności”. 
„Brak” ten mógł się ujawnić i zostać usunięty 
jedynie w ramach autorefleksji nad perspektywą 
badań. 

Zwróćmy uwagę na inną jeszcze kwestię 
niedotyczącą bezpośrednio obecnej w bada-
niach Autora perspektywy badań. Bez odpo-
wiedzi na postawione przeze mnie pytania nie 
za bardzo wiadomo, jak czytać jego książkę. 
Nie jest ona przecież zbiorem wypisów z hi-
storiografii francuskiej. Jak pisałem, w zamie-
rzeniu miała być „studium myślowej specyfiki 
historiografii”. Jeśli tak, to chcielibyśmy coś 
wiedzieć o kontekście interpretacyjnym, w ja-
kim badacz prowadzi swoje analizy, a nie tyl-
ko o ich „technicznej” stronie. O tym ostatnim 
zostaliśmy dobrze poinformowani przez Autora 
we wstępie.

Spróbujmy teraz podjąć z Falkowskim dys-
kusję na kilku wybranych polach związanych 
z perspektywą historiograficzną prowadzanych 
analiz. Wątpliwość budzi podkreślana przez 
niego autonomiczność dyskursu historiogra-
ficznego, jak to ma chociażby miejsce w wy-
żej cytowanym stwierdzeniu o małej istotności 
innych badań nad „myślą”. Czy naprawdę jest 
ona tak oczywista? Czy to metoda interpretacji 
jest niewydolna, czy raczej proponowana przez 
autora „metoda eksperymentalna”? (s. 38). Jak 
mamy rozumieć przyczynowe oddziaływanie 
wewnętrznych reguł dyskursu, które są empi-
rycznie stwierdzonymi regularnościami? Zlewa 
się tu stwierdzona regularność, jako świadczą-
cą o ich istnieniu, z zalecającą i przyczynową 
koncepcją ich oddziaływania. To, co pozwala na 
empiryczne stwierdzenie istnienia reguły, to re-
gularności, a to, co tę regularność wyznacza, to 
istnienie reguł. Jak można tego uniknąć? Moż-
na przykładowo odwołać się do paradygmatu 
interpretacyjnego, który jak się okazuje, wcale 
nie mówi zbyt mało. Reguły gry językowej sta-
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3 Zastanawiam się, w jakim stopniu perspektywa analizy, którą odnajdujemy u Falkowskiego, jest nie-
świadomym  naśladowaniem Foucaulta z Archeologii wiedzy. W tym momencie swoich badań rozpatrywał on 
dyskurs podobnie jak to jest u Falkowskiego – „wewnętrznie”, jako rzecz samą w sobie, autonomiczne praktyki 
rządzone przez reguły. Zob. J. Topolski, Wstęp, [w:] A. Foucault, Archeologia wiedzy, tłum. A. Siemek, Warsza-
wa 1977, s. 5. Przyjmuje on w niej postawę, którą odnajduję również u Falkowskiego, „szczęśliwego pozyty-
wisty”, sporządzającego jedynie mapy pojawiania się regularności wypowiedzi. Zauważmy jednak, iż Foucault 
w dialogu między nim a wymyślonymi oponentami-strukturalistami stawiał sobie samemu m.in. pytanie: „Na 
mocy czego […] przemawia twój dyskurs? Skąd się bierze i skąd otrzymuje prawo do mówienia? Jak mógłby 
dowieść swoich uprawnień? […] czym są owe dyskursy, które od blisko dziesięciu lat uparcie rozwijasz, nie 
dbając nigdy o ustalenia ich stanu cywilnego […]?”. Foucault odpowiada: „Przyznam się, że pytanie to jest dla 
mnie bardziej kłopotliwe niż wasze dotychczasowe obiekcje. Nie zaskakuje mnie ono całkowicie, wolałbym 
jednak, jeszcze przez jakiś czas, pozostawić je bez odpowiedzi. Oto bowiem w tej chwili – a nie umiem jeszcze 
przewidzieć kresu tego stanu – mój dyskurs nie tylko nie określa miejsca, skąd przemawia, ale wręcz unika grun-
tu, na którym mógłby się oprzeć. Jest dyskursem o dyskursach – ale nie zamierza szukać w nich ukrytego prawa, 
odzyskanego początku […]; nie zamierza również tworzyć samym sobą i na swoim podłożu ogólnej teorii, której 
owe dyskursy byłyby konkretnymi modelami”. A. Foucault, op. cit., s. 244. W cytowanej wypowiedzi mamy 
do czynienia ze wspomnianym już jakimś ruchem strategicznym. Pytania zostają uświadamiane, a odpowiedzi 
czasowo zawieszone. U Autora, jak pisałem powyżej, tego brak.
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nowią tu jawną kodyfikację bieżących praktyk 
i zwyczajów, przez które są determinowane 
i podtrzymywane. Praktyki społeczne kształ-
tują znaczenie i zastosowanie reguł. Dzieje się 
tak, ponieważ dostarczają intersubiektywnych 
kryteriów, które pozwalają klasyfikować formy 
zachowań i je oceniać. Dyskurs u Autora jest 
pomyślany w jakiś przedziwny sposób struktu-
ralistycznie, ale bez strukturalizmu, kulturowo, 
ale bez kultury.

Powyżej cytowałem deklarację Autora 
w sporze między „specyfiką” a „jednolitością” 
itd. Analizy zawarte w pracy są, moim zdaniem, 
jednak jej zaprzeczeniem. Mamy w nich do 
czynienia z jakąś przewrotnością. Historiogra-
ficzny konkret, potraktowany jako autonomicz-
ny dyskurs, jest „systemem słów bez podmiotu 
i odniesienia” (sformułowanie B. Skargi). Nie 
ma światów, o których ma on mówić, i ludzi, 
którzy je stworzyli. W ten sposób traci to, co 
stanowi o jego konkretności. Po pierwszej fa-
scynacji zawartymi w pracy Autora licznymi 
analizami konkretnych przypadków z historio-
grafii francuskiej zaczynamy się zastanawiać, 
co nas tak naprawdę fascynuje i w jakim stop-
niu odpowiedzialne są za to analizy Autora. 
Dochodzimy do wniosku, iż ta fascynacja rodzi 
się nie z faktu partycypacji w analizie Autora, 
ale z samych licznych odwołań do konkretnych 
prac historyków francuskich. Lektura ich frag-
mentów wzbudza w nas fascynacje różnorod-

nością tej historiografii. W momencie zaś, gdy 
skupiamy się na nich poprzez autorską analizę, 
jako na praktykach dyskursywnych, tracą one 
swoją konkretność i niezwykłość, stając się 
jedynie nieznaczącą widzialną warstwą tego, 
co kluczowe dla Autora, „analitycznych in-
strumentów” i „odczynników”, pozbawionych 
antropologicznych odniesień (s. 39). Powołując 
się na wskazówki Deleuze’a, by nie interpreto-
wać, ale właśnie eksperymentować, Falkowski 
umieszcza historiograficzny konkret w „sztucz-
nej”, eksperymentalnej przestrzeni (s. 39). Prze-
strzeń tę wypełniają: „’kryteria pojęciowości’, 
‘jednostka dyskursywna wyższego rzędu’, 
‘wydarzenie-zjawisko’, ‘forma pojęciowa’, ‘lo-
giczno-dyskursywno-implicytne relacje między 
cechami pojęciowymi’ itd. […]” (s. 39)3. 

Wątpliwości budzi także rozumienie przez 
Autora Lebensweltu. Bezsporne jest uznanie 
go za podstawę ludzkiego bycia w świecie. 
Problem jest innego rodzaju. Jeśli uznamy go 
za commone sense, czyli poglądy i twierdze-
nia podzielane przez rozsądek, rozumiany jako 
własność wspólnoty, czyli system kulturowy, to 
jedynie z punktu widzenia Autora wszyscy hi-
storycy odnoszą się do tego samego, „historycz-
nego wydarzenia-zjawiska”. W konsekwencji 
bez znaczenia wydaje się ustalenie Autora wy-
powiedziane w zakończeniu pracy, że „jedno 
i to samo wydarzenie w swym zjawiskowym 
wymiarze może zostać skonceptualizowane 
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4 S. Fish, Interpretacja, retoryka, polityka. Eseje wybrane, tłum. [et. al.], Kraków 2002, s. 32. Zob. także, 
C. Geertz, Myśl potoczna jako system kulturowy, [w:] idem, Wiedza lokalna. Dalsze eseje z zakresu antropolo-
gii interpretatywnej, tłum. D. Wolska, Kraków 2005, s. 81–100. Już na marginesie jedynie zapytajmy o status 
ustalenia Falkowskiego. Wniosek Autora należy do płaszczyzny jego Lebensweltu. Na gruncie jego zdrowego 
rozsądku jedno i to samo wydarzenie w swym zjawiskowym wymiarze może zostać skonceptualizowane na 
zupełnie odmienne historiograficzne sposoby.  

5 Instruktywne dla poruszanej przeze mnie kwestii są uwagi Wojciecha Wrzoska. Nie ma przy tym żad-
nego znaczenia, iż dotyczą one nie historii historiografii, ale praktyki badawczej historyków. Zob. W. Wrzosek, 
O myśleniu historycznym, Bydgoszcz 2009, s. 65–78. 

6 B. Skarga, Granice historyczności, Warszawa 2005, s. 200. Krytyka ta dotyczyła Jacques’a Derridy, 
a Skarga wykorzystuje ją w swojej krytyce Foucaulta.

7 A. Pałubicka, Myślenie w perspektywie poręczności a pojęciowa konstrukcja świata, Bydgoszcz 2006; 
eadem, Kulturowy wymiar ludzkiego świata obiektywnego, Poznań 1990; A. P. Kowalski, Myślenie przedfilozo-
ficzne. Studia z filozofii kultury i historii idei, Poznań 2001; idem, Symbol w kulturze archaicznej, Poznań 1999.
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na zupełnie odmienne historiograficzne sposo-
by, to znaczy takie, które są charakterystyczne 
dla historiografii” (s. 361). Nie ma bowiem 
czegoś takiego jak „jedno i to samo wydarze-
nie”. Potoczność, normalność, powiedzmy za 
S. Fishem, interpretującym konwersję religijną 
pewnego baseballisty, któremu zresztą wtóruje 
choćby C. Geertz, „nie są esencjonalne, lecz 
konwencjonalne. Nie odnoszą się do własno-
ści świata, ale do własności świata w kształcie, 
w jakim przedstawiają nam go nasze założe-
nia interpretacyjne”4. Historyk historiografii 
traktujący historiografię i, szerzej, naukę jako 
dziedzinę kultury nie może przejść nad tym 
do porządku dziennego, jak robi to Autor.  
Historyk historiografii może oczywiście uznać, 
iż jego celem jest interpretacja obiektywizują-
ca, tak też chyba jest u Falkowskiego, ale jeśli 
pominie kulturowy kontekst interpretowanych 
zagadnień, to imputacja kulturowa przekroczy 
nieunikniony stopień, jaki osiąga ona w każdym 
przekładzie międzykulturowym. Tak też jest 
u Falkowskiego5. Wydaje się, iż w zadziwiająco 
mało refleksyjny sposób Autor przeszedł do po-
rządku dziennego nad problemem kulturowego 
wymiaru obiektywności.

Na wstępie już stwierdziłem, iż mamy do 
czynienia z badaczem inteligentnym i rozezna-
nym w dyskusjach we współczesnej humanisty-
ce, nie można więc i tej sprawy zamknąć, uzna-
jąc brak kompetencji Autora. Co zatem mogło 
go skłonić do powyższych rozstrzygnięć, które, 
co ważne, zasadniczo umniejszają znaczenie 
osiągniętych wyników jego badań? Moim zda-
niem odpowiedzialne za to jest, o czym już mó-

wiłem, rozumienie dyskursu jako tekstu samego 
dla siebie, systemu słów bez podmiotu i odnie-
sień. Cytując za Barbarą Skargą J. Paraina-Via-
la, który krytykował jednego z wyznawców 
tego typu poglądów, pisał on, iż postępuje jak 
„ów krytyk sztuki, który chciał opisać budow-
lę, analizując strukturę cegieł i prawa mechani-
ki, i który wychodząc z założenia, że cegły są 
identyczne, a prawa zawsze te same, negował-
by nowość budowli, a zwłaszcza fakt, iż mogą 
mieć odmienne przeznaczenia i użyteczność”6. 
Podobnie jest u Autora recenzowanej pracy.

Trudno mi jest także uznać za istotne usta-
lenie, a tak je przedstawia Falkowski, iż w swo-
jej pracy pokazuje,  „co myślowo odróżnia” 
historie od świadomości potocznej (s. 42). Nie 
znajduję w tym nic odkrywczego. Trudno uznać 
za odkrywcze stwierdzenie o, jak rozumiem, 
dyskursywnym i pojęciowym charakterze my-
ślenia historycznego w odróżnieniu od „świa-
domości potocznej”. Zgodzić się nie mogę 
z tym, co Autor przy tej okazji sugeruje, pisząc  
o rządzących w niej „mniemaniach”, iż nawy-
kowe uczestnictwo w kulturze w przeciwień-
stwie do historiograficzno-naukowego jest 
„bezmyślne” (s. 42). Nie będę w tym miejscu 
podawał wnikliwych analiz i ustaleń, chociażby 
A. Pałubickiej i A. P. Kowalskiego, ponieważ 
do uchylenia tego XIX-wiecznego sądu oparte-
go na kulturowym ewolucjonizmie nie są chyba 
oni niezbędni. Odsyłam jedynie do lektury ich 
prac7.  

Powracając do postawionego na wstępie 
pytania o celowość uprawiania historii historio-
grafii jako historii „systemu słów bez podmio-
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tu i odniesienia”, trudno dać na nie pozytywną 
odpowiedź. Pomijając ważne wątpliwości co do 
jej naukowego statusu, nie widzę powodu, by 
pochylać się nad tekstem historiograficznym, 
rozumianym tak, jak nam proponuje Autor, tek-
stem powstałym w kulturowej próżni, będącym 
samym dla siebie przedmiotem wyczerpującym 
badania. Nie znalazłem u Autora żadnych argu-

mentów, które przekonałyby mnie, iż korzystne 
w zrozumieniu historiografii jest zdystansowa-
nie się od świata kultury, o którym tekst mówi, 
i historyka, który go zamieszkuje i który go 
„stworzył”.

Wojciech Piasek
Toruń

Dorota Malczewska-Pawelec, Tomasz Pawelec, Rewolucja w pamięci hi-
storycznej. Porównawcze studia nad praktykami manipulacji zbiorową pamię-
cią Polaków w czasach stalinowskich, Universitas, Kraków 2011, ss. 302

Najnowsza historia polityczna niemal od 
czasów Tukidydesa pozostaje jednym z domi-
nujących modeli uprawiania badań historycz-
nych. Potwierdzeniem tej tendencji jest bez 
wątpienia liczba publikacji dotyczących „wy-
darzeń niedawno minionych”, czyli funkcjo-
nujących nie tylko w historiografii, ale także 
w pamięci społeczeństwa. Jednakże historycy 
praktykujący w tym obszarze badań nie zawsze 
uświadamiają sobie potencjalne problemy me-
todologiczne, z którymi mają do czynienia1. 
Konsekwencją tego jest często pojawiająca się 
krytyka prac właśnie z nurtu historii najnow-
szej. Należy zauważyć, że błędy wytykane ba-
daczom dziejów najnowszych nie mają żadnego 
odniesienia do historyków starożytności lub 
mediewistów. Najczęściej chyba podnoszonym 
zarzutem wobec prac historyków najnowszych 
jest bezkrytyczne przyjmowanie perspektywy 
źródeł, których ilość w odniesieniu do „niedaw-
nej” przeszłości stanowi istotny problem.

Powyższe uwagi, przynajmniej w jakiejś 
części, znajdują swoje odniesienie także do 
historiografii zajmującej się powojennym okre-
sem historii Polski, w tym szczególnie proce-
sem budowy i utrwalania władzy komunistycz-
nej. Przede wszystkim problematyka ta jest eks-
plorowana przez znaczącą grupę historyków, co 

znajduje swoje odzwierciedlenie w ilości po-
wstających publikacji, jest to widoczne zwłasz-
cza w kontraście z liczbą publikacji z wcze-
śniejszych epok. Dodatkową niedogodnością 
może być fakt, że temat ten wciąż budzi duże 
emocje, będąc często przedmiotem sporu wyko-
rzystywanym w debacie publicznej. Nie będzie 
chyba zarzutem stwierdzenie faktu, iż mimo 
dużej liczby prac zdecydowana ich większość 
w dalszym ciągu powstaje w klasycznej – zda-
rzeniowej perspektywie. Zdarzeniowa wizja po-
wojennej historii Polski, choćby prezentowała 
fakty dotychczas nieznane, tylko w niewielkim 
stopniu przyczynia się do lepszego zrozumienia 
tego okresu naszej przeszłości. Warto jednak 
zwrócić uwagę, że coraz więcej autorów wy-
chodzi poza dotychczasowe, klasyczne schema-
ty pisania historii w nurcie zdarzeniowym, dając 
tym samym całkowicie odmienną perspektywę 
i nowe możliwości interpretacyjne. Taką pozy-
cją jest niewątpliwie książka Doroty Malczew-
skiej-Pawelec i Tomasza Pawelca – Rewolucja 
w pamięci historycznej. Porównawcze studia 
nad praktykami manipulacji zbiorową pamięcią 
Polaków w czasach stalinowskich.

Już sam tytuł pracy przykuwa uwagę 
i zmusza do refleksji nad podjętym tematem. 
Wykorzystuje on nacechowane emocjonalnie 

1 Por. J. Pomorski, Metodologiczne problemy historii najnowszej, [w:] Historia najnowsza jako przedmiot 
badań i nauczania, red. J. Maternicki, Warszawa 1990, s. 20–36.
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i wywołujące jednoznaczne skojarzenia po-
jęcia, takie jak: rewolucja i manipulacja. Czy 
rzeczywiście polityka pamięci prowadzona 
przez komunistów, w odniesieniu do badanego 
okresu, miała rewolucyjny charakter? Czy wła-
dza, która posiadała wszelkie możliwe środki – 
w tym te siłowe –  utwierdzania swojej pozycji, 
musiała uciekać się do manipulacji pamięci? 
To tylko niektóre pytania, jakie przychodzą na 
myśl przy pierwszym, pobieżnym kontakcie 
z książką. Należy także zapytać, dlaczego po-
lityka pamięci, która może uchodzić za drugo-
rzędną z punktu widzenia sprawowania władzy, 
została przez komunistów podniesiona aż do 
takiej rangi. Próbą odpowiedzi na te pytania jest 
właśnie recenzowana książka.

Konstrukcja pracy opiera się na perspek-
tywie komparatystycznej, za pomocą której 
przedstawiono intencjonalne zabiegi podejmo-
wane na pamięci w II RP oraz w pierwszych 
latach powojennych. Jak zauważają Autorzy, 
próby przemiany pamięci wpisują się w braude-
lowską koncepcję „długiego trwania”. Krótkie 
okresy nie są wystarczające, aby dostrzec kon-
sekwencje zewnętrznej ingerencji w pamięć. 
Jednakże pierwsze lata rządów komunistycz-
nych wyróżniały się niezwykle intensywnymi, 
planowymi i systematycznie podejmowanymi 
działaniami, mającymi za cel „przebudowę” 
pamięci jako czynnika niezbędnego w procesie 
budowania nowego człowieka i nowej rzeczy-
wistości. W celu lepszego ukazania skali oraz 
dynamiki podejmowanych modyfikacji Autorzy 
odwołują się do procesów budowy zbiorowych 
wyobrażeń obecnych w czasach II RP.  Oba 
stosunkowo krótkie okresy nie są wystarczają-
ce, aby dostrzec istotne modyfikacje. Niemniej 
jednak zestawienie ze sobą dwóch odmiennych 
bytów politycznych – II RP i czasów stalinow-
skich, pozwoliło spojrzeć na znaczenie i rolę, 
jaką odgrywała pamięć w tych konkretnych 
systemach politycznych, oraz w lepszy sposób 
pozwoliło uwypuklić planowe działania podej-
mowane względem niej.

Jak zaznaczają Autorzy, przedmiotem ich 
refleksji nie jest „rzeczywiście” funkcjonująca 
w społeczeństwie pamięć historyczna, ale „pa-
mięć postulowana”, czyli narzucana społeczeń-
stwu wizja pamięci kreowana przez władze. 

Warto w tym miejscu zauważyć, że polityka 
pamięci, podobnie jak propaganda, może być 
pomocna przy próbie odkrycia rzeczywistych 
intencji władz, które wielokrotnie nie były 
wyrażane w sposób formalny, na przykład za 
pomocą dokumentów. Dodatkowo przyjęcie 
takiego punktu widzenia pozwoliło odsłonić 
i wyeksponować wiele mało znanych aspek-
tów posługiwania się pamięcią jako narzędziem 
władzy w skrajnie odmiennych systemach po-
litycznych.

Zasadnicza struktura pracy składa się 
z sześciu rozdziałów, z których każdy, jak za-
znaczają sami Autorzy, może stanowić niemal-
że odrębny obszar badawczy. Zresztą zgodnie 
z intencją D. Malczewskiej-Pawelec i T. Pawel-
ca praca nie aspiruje do wyczerpania rozpatry-
wanej problematyki, a jest raczej propozycją 
wypracowania nowego modelu prowadzenia 
badań nad manipulowaniem pamięcią. Ma to 
być dopiero punkt wyjścia, umożliwiający in-
nym zainteresowanym badaczom kontynowa-
nie badań, w duchu zaprezentowanej koncepcji 
teoretycznej.

Pierwszy rozdział poświęcony jest przy-
bliżeniu założeń metodologicznych, jakimi 
kierowali się Autorzy przy analizie zgromadzo-
nego materiału empirycznego. Główna uwaga 
została poświęcona dwóm kategoriom, które 
w największym stopniu organizują dalsze wy-
wody. Są to zbiorowa pamięć historyczna oraz 
polityka pamięci historycznej. Ta pierwsza, 
najprościej mówiąc, to zestaw przekonań i wy-
obrażeń o zdarzeniach, postaciach i procesach 
z przeszłości podzielanych przez wspólnotę 
osób. Z kolei polityka pamięci historycznej to 
intencjonalne wpływanie na kształt zbiorowej 
pamięci historycznej. Z polityką pamięci hi-
storycznej związana jest silnie kategoria aktora 
pamięci, to jest różnych podmiotów, które po-
dejmują zabiegi, aby utrwalić w społeczeństwie 
pożądaną wizję przeszłości. Nie bez znaczenia 
jest fakt, że aktorami pamięci, którzy w naj-
większym stopniu korzystają z możliwości 
modelowania zbiorowej pamięci, są instytucje 
władzy państwowej.

W kolejnych czterech rozdziałach, bę-
dących praktycznym zastosowaniem założeń 
teoretycznych do zgromadzonego materiału 
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empirycznego, Autorzy analizują konkretne ob-
szary wprowadzania w życie polityki pamięci. 
W każdej części odwołano się do perspektywy 
porównawczej, w której mechanizmy kształ-
towania pamięci w Polsce Ludowej skonfron-
towano z tymi, które były stosowane w II RP. 
I tak w rozdziale drugim – Pamięć czasów naj-
nowszych a podręczniki, przedstawione zostały 
próby wykorzystania szkolnej edukacji histo-
rycznej jako narzędzia upowszechniania wizji 
kreowanej przez rządzących. W rozdziale trze-
cim – Prasa i polityka pamięci, przedstawiono, 
jaką rolę w procesach zmiany zbiorowej pamię-
ci odgrywały wiodące tytuły prasowe. Rozdział 
czwarty – Z kalendarza pamięci, odnosi się do 
propagowanych przez panującą władzę świąt 
i uroczystości państwowych. Z kolei w roz-
dziale piątym – O lokalnych wymiarach polityki 
pamięci w przestrzeni publicznej, poruszane jest 
niezwykle interesujące zagadnienie modyfikacji 
ogólnopolskich wytycznych polityki pamięci 
do specyfiki lokalnych warunków. Na przykła-
dzie dwóch miast: Lublina i Sosnowca, Autorzy 
przedstawiają, w jaki sposób kreowano lokalne, 
specyficzne elementy polityki pamięci.

Odmienny charakter ma rozdział ostatni. 
Autorzy stawiają w nim wyraźną tezę, iż głów-
nym celem polityki pamięci obozu komuni-
stycznego była próba dekonstrukcji utrwalone-
go obrazu II RP. Teza taka jest konsekwencją 
wcześniejszych analiz, w których jednoznacz-
nie dało się zauważyć przewagę „negatywnej” 
polityki pamięci. Inaczej mówiąc, komuniści 
większą wagę przykładali do usuwania ze 
świadomości społeczeństwa treści, w ich opinii 
„szkodliwych” i „niepożądanych”, niż do pro-
pagowania swojej własnej wizji świata i czło-
wieka. 

Zwraca uwagę, przede wszystkim w od-
niesieniu do analizowanego materiału empi-
rycznego, na jak wielu poziomach prowadzona 
była przez komunistów polityka pamięci i jak 
była ona wieloaspektowa. Zapewne katalog 
obszarów, do którego sięgnęli Autorzy, można 
by jeszcze rozszerzyć, ale nawet ten w wy-
starczającym stopniu pokazuje, w jaki sposób 
komuniści starali się zawładnąć świadomością 
społeczną.

W mojej opinii pewnym mankamentem 
może być brak – świadomie zresztą założony 
przez Autorów, którzy analizowali „pamięć po-
stulowaną” – próby oceny skuteczności działań 
podejmowanych na pamięci przez komunistów. 
Jak sądzę, postulat taki jest zasadny szczególnie 
w kontekście ostatniego rozdziału. Skoro Auto-
rzy sugerują, że głównym celem komunistów 
była dekonstrukcja obrazu II RP, to tym samym 
niejako zakładają, iż polityka pamięci prowa-
dzona w przedwojennej Polsce była, przynaj-
mniej w jakimś zakresie, skuteczna. Dlatego 
też dobrym dopełnieniem przeprowadzonych 
analiz mogłaby być próba oceny skuteczności 
polityki pamięci komunistów. Inaczej mówiąc, 
jaka była wiarygodność komunistycznych za-
biegów w społeczeństwie. Ponadto warto by 
rozważyć, jaka była skala owej dekonstrukcji. 
Innymi słowy, w jakim stopniu polityka pamię-
ci miała/musiała mieć charakter kontynuacji, 
w jakim zaś była dyskontynuacją zastanych 
struktur pamięciowych, to znaczy, czy istniała 
możliwość zupełnego odcięcia się od zastanej 
pamięci i dziedzictwa kulturowego II RP. 

Nie jest to prosta krytyka, a raczej postula-
ty wynikające z wypracowanych przez Autorów 
założeń teoretycznych. Wydaje się, że ścieranie 
się dwóch obszarów pamięci: kreowanej przez 
jej dysponentów oraz jej rzeczywista recepcja 
w społeczeństwie, może być szczególnie istotne 
poznawczo. Oczywiście możliwość zrealizowa-
nia takich propozycji opiera się na konieczności 
kontynuowania badań w ramach teoretycznych 
założeń wypracowanych w recenzowanej książ-
ce, uwzględniając ewentualnie konieczność 
rozszerzenia zakresu rzeczowego i chronolo-
gicznego.

Nie ma wątpliwości, że recenzowana 
książka to praca niezwykle wartościowa. Głów-
ną jej zaletą jest porządkowanie i ustruktury-
zowanie dotychczasowej, rozproszonej wiedzy 
w zakresie manipulowania pamięcią w analizo-
wanych okresach. Dodatkowym walorem jest 
wypracowanie spójnych założeń teoretycznych, 
na podstawie których liczne grono badaczy 
może z powodzeniem kontynuować podjęty te-
mat. Natomiast spojrzenie na II RP i Polskę po 
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II wojnie światowej z całkiem odmiennej per-
spektywy pozwala dostrzec te elementy, które 
w dotychczasowych analizach nie były ekspo-
nowane, a które z całą pewnością wzbogacają 
obrazy przeszłości tworzone przez historyków. 

Już choćby tylko to powinno być wystarczającą 
zachętą do sięgnięcia po książkę.

Sebastian Sochaj
Lublin

Rafał A. Ziemkiewicz, Jakie piękne samobójstwo. Narracje o wojnie, 
szaleństwie i cynizmie, Fabryka Słów, Lublin 2014, ss. 397

Dzieje Polski w XX w. doczekały się licz-
nych, szczegółowych i wnikliwych analiz po-
kazujących konkretne wydarzenia lub syntezy, 
działania jawne i tajne operacje, biografie ludzi 
władzy i drugiego planu. Do tego dodać należy 
niezliczoną ilość mniejszych objętościowo, co 
nie znaczy że bezwartościowych tekstów (ar-
tykułów), memuarystykę i źródła drukowane, 
na podstawie których można przeanalizować 
prawie każde dowolne wydarzenie, ustalić datę, 
prześledzić losy, ale też wyrobić sobie pogląd.

Rodzi się zatem pytanie, czy kolejna po-
zycja mieszcząca się we wskazanym zakresie 
ma sens. Pozytywna odpowiedź nie wyczer-
puje zagadnienia, albowiem dodać wypada, że 
mamy do czynienia z pracą, której pominąć nie 
można, ale jednocześnie nie wnosi ona nowych 
ustaleń faktograficznych. Wpływa na to fakt, że 
jest to książka wnikliwie, wręcz z psychoanali-
tycznym zacięciem charakteryzująca Polaków. 
Ziemkiewicz stworzył ją przy tym, bazując 
na prawdziwych faktach historycznych. Nie 
oznacza to jednakże, że mieści się ona w ka-
nonie klasycznych prac historycznych. Przede 
wszystkim brakuje aparatu naukowego, co 
dziwi, bo jego dodanie nie byłoby problemem. 
Uwagę taką można sformułować chociażby, 
wziąwszy pod uwagę liczbę cytatów. Jednakże 
„wyjście” poza kanon miało też swoje zalety, 
albowiem powstała książka, która stanowi do-
skonałą platformę do dyskusji i polemiki. Praca, 
która swą treścią wręcz zmusza czytelnika do 
zabrania głosu.

Zadanie wydaje się łatwe, ale pamiętać na-
leży, że niezwykle trudno toczyć spór z indywi-

dualnymi przekonaniami i jednostronną wizją 
dziejów, w której zabrakło miejsca na analizę 
porównawczą. A takie właśnie jest „piękne 
samobójstwo”. Otwiera go wiersz Stanisława 
Grochowiaka o… Don Kiszocie i jego gierm-
ku, który zapewne, w rozumieniu Autora, miał 
w sposób prosty i prześmiewczy zarazem wpro-
wadzić czytelnika w skomplikowaną problema-
tykę… pierwszej połowy XX w. Miał – ale nie 
wprowadził.

Rafał Ziemkiewicz rozpoczął od wylicze-
nia, jakich zagadnień książka nie ujmuje, nie 
omieszkał jednak wykazać, że to, czego nie do-
tyczy, „zostanie na dalszych stronach bez trudu 
udowodnione” (s. 8). Książka jest zaś o tym, 
„czy jako Polacy w ogóle jesteśmy zdolni do 
samodzielnego państwowego bytu i co nam 
w tym przeszkadza” (s. 8). Autor wyraźnie 
ustawia czytelnika pod tezę, że jeśli stwierdzisz 
coś, co nie jest akceptowalne (casus Piotra 
Zychowicza), to nie jesteś patriotą! Posiłkując 
się analogiami, starał się naprowadzić czytel-
nika na właściwy tor myślenia (nomen omen 
narracji). Taki, w którym my, Polacy, jesteśmy 
przedmiotem, a powinniśmy być podmiotem, 
ale przez pecha czy inne narracje produkowa-
ne na Zachodzie i Wschodzie tak nie jest. I dla 
wzmocnienia tezy, jacy to współcześni Polacy 
są zidiociali, podał przykład reakcji inteligen-
cji rosyjskiej na tezy Marka Sołonina (s. 9–10). 
Ale gdzie Krym, gdzie Rzym?! Polacy nie byli, 
nie są i nie będą Rosjanami ani żadnym innym 
narodem i tezy tej, o paradoksie!, Ziemkiewicz 
jest gorliwym wyznawcą. Więcej: wzbogaca ją 
o postulat rozprawienia się z własną historią, 
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1 Dla historycznej ścisłości odnotowuję kilka błędów i pomyłek: „Legiony Piłsudskiego” (s. 76); Niemcy 
zajęły Czechy 15 marca 1939 r., a więc pięć i pół miesiąca, a nie, jak chce Autor, „cztery miesiące później” 
(s. 184) po traktacie monachijskim; Ruś Zakarpacką zaś dostały Węgry nie w Monachium (s. 184), a w pierw-
szym arbitrażu wiedeńskim 2 listopada 1938 r. (południową część); pozostałą część Węgrzy zajęli zbrojnie 
w marcu 1939 r.; Rumuni zdradziecko porwali władze II Rzeczypospolitej, a nie III (s. 271); Zygmunt Wenda 
nie był szefem Obozu Zjednoczenia Narodowego (s. 302), ale szefem Sztabu OZN.

2 Po konferencji monachijskiej działacze Obozu Zjednoczenia Narodowego stwierdzali: „Dbając o po-
wagę i interesy Rzeczypospolitej, polityka zagraniczna ma tylko dobro Polski na względzie – to jest celem 
najwyższym i jedynym kryterium. Równocześnie jednak polityka nasza jest polityką honoru i dotrzymywania 
zobowiązań. Tysiącletnia tradycja Narodu Polskiego, wielkość i znaczenie naszego państwa nakazują posza-
nowanie zawartych umów”. Zob. Polska polityka zagraniczna (materiał do przemówień), Obóz Zjednoczenia 
Narodowego. Oddział Propagandy, Warszawa [1938], s. 33–34. W lipcu 1939 r. szef Sztabu OZN płk Zygmunt 
Wenda mówił: „Nasza duma i honor narodowy, najcenniejsze skarby każdego Polaka, nigdy nam nie pozwolą na 
żadne ustępstwa. Z tego, co nasze, nigdy nikomu nic nie oddamy”. Zob. „Z tego, co nasze, nigdy nikomu nic nie 
oddamy”. Mowa szefa Sztabu OZN płk. Zygmunta Wendy, „Gazeta Polska”, nr 182, 3 VII 1939, s. 1.
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a dokładnie z okresem poprzedzającym wiel-
kie, zbiorowe „samobójstwo” Polaków, czy-
li latami trzydziestymi XX w. Niewątpliwie 
słuszny i konieczny to postulat, ale gdzież tytu-
łowe samobójstwo? Odpowiedź tyleż trafna, ile 
szokująca zawiera się w stwierdzeniu Autora, 
że „Przypominamy idiotę, który dał się prze-
biegłym kolesiom podpuścić do skoku na łeb 
w płytką wodę, przetrącił sobie kark i przykuty 
do inwalidzkiego fotela wciąż nie ma odwagi 
zrozumieć, co właściwie zrobił” (s. 376). Jed-
nakże popełnić samobójstwo to nie znaczy dać 
się zastrzelić żołnierzowi Wehrmachtu, tak jak 
zilustrował to Autor na okładce. To nie samo-
bójstwo, to śmierć honorowa, bo żołnierska, 
sprowadzona przez Niemców w latach II wojny 
światowej do zbrodni pospolitej.

Ziemkiewicz, co jest łatwo widoczne i czy-
telne, to ten typ pisarza-publicysty (nie mylić 
z historykiem1), który chciałby w Polakach 
obudzić poczucie dumy narodowej, „waląc” 
ich po głowach opowieściami, że literatura an-
glosaska wyżej ceni francuski Résistance niż 
polską Armię Krajową (s. 18–19). Ale to ślepa 
ulica, bo takie gadanie nic nie da, tak jak zresztą 
i naukowe przekonywanie. Dziś, o czym Autor 
wiedzieć powinien, do społeczeństw świata za-
chodniego przemawia… Hollywood lub ich ro-
dzime kinematografie. Zamiast więc toczyć pia-
nę i grzmieć na to, co ludzie na Zachodzie czy 
gdzie indziej wiedzą i sądzą o Polsce, bądźmy 
mądrzejsi i zapłaćmy za hollywoodzką wersję 
Grunwaldu (w roli Zbyszka Leonardo Di Ca-
prio lub Tom Cruise) czy wojny niemiecko-pol-

skiej z 1939 r. Zresztą sam Autor przyznaje to, 
uznając za „nader trafną obserwację maksymę 
Tewje Mleczarza, że »Jesteś mądry – w oczach 
innych – dlatego, że jesteś bogaty, a nie dlate-
go jesteś bogaty, że jesteś mądry« (s. 12). Ci, 
co znają USA, wiedzą, że tam pieniądze mogą 
wszystko. Zapłaćmy więc i będziemy mieli to, 
co postuluje Rafał A. Ziemkiewicz. Proste? Nie 
dla Autora „bestselleru” Jakie piękne samobój-
stwo… Po co i na co? Lepiej poświęcić kolej-
nych 400 stron na analizy (fakt, że niegłupie 
i uzasadnione), komentarze i narracje. Dla kogo 
więc? Dla polskiego czytelnika, ale niestety nie 
wiemy, w jakiej liczbie, bo wydawca, tj. Fa-
bryka Słów sp. z o.o. nie podał liczby wydru-
kowanych egzemplarzy. Dlaczego? Pytając, nie 
o zysk mi chodzi (pozwolę sobie być naiwny), 
ale o poznanie faktu, ilu Polaków książkę mo-
głoby kupić (czy przeczytać, to inna sprawa), 
a więc stwierdzenie – jaki będzie jej przybliżo-
ny odbiór. Byłoby także zasadne poznać, ilu ona 
przekonała, ale to graniczy z niemożliwością.

Ziemkiewicz, zdejmując czapkę z głowy 
przed roztropnością Francuzów (a dlaczego nie 
przed ich dwulicowością?), postponuje Józe-
fa Becka, przedwojennego polskiego ministra 
spraw zagranicznych, za uczynienie z honoru 
priorytetu polityki narodowej2. Chwytliwe, ale 
płytkie te naukowo supozycje! Ponadto gloryfi-
kowanie polityki francuskiej z czasów II wojny 
światowej w kontekście tezy o kompromitacji 
Polaków to nieporozumienie. Polska Francją 
nie była, chociażby dlatego, że kolonii nie mia-
ła, gdzie rząd nasz mógłby rezydować aż do 
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czasu, gdy alianci wojnę z Niemcami wygrają. 
Ale nie zastanawia się przy tym Ziemkiewicz, 
czy wojna taka w ogóle miałaby miejsce. Lepiej 
dokopać liczącym ze strony świata „co najwy-
żej na wdzięczność i współczucie…” Polakom 
(s. 24).

Autor realizuje swoją tezę, przekonując 
także, że III Rzeczpospolita nie ma polityki 
historycznej, tj., według jego przekonania, nie 
nadinterpretuje historii. To, po pierwsze! Ale 
ma rację Ziemkiewicz, gdy mówi, że polska 
klasa polityczna i intelektualna przyjęły cztery 
„żelazne” zasady (s. 26–27), które wyznaczają 
percepcję i zachowania. Zamiast jednak doma-
gać się np., aby te elity owe zasady przedstawia-
ły wszem i wobec i domagały się bilateralnych 
klauzul wzajemności, ograniczają się do kryty-
ki. Jakie to proste i wygodne zarazem.

Autor to psychoanalityk duszy Polaków 
(samego siebie także, bo w żadnym słowie nie 
wyłączył się z tego narodu), który pokazuje, 
jak jesteśmy naiwni i jak nie powinniśmy się 
dziwić, że nikt nas nie szanuje, skoro „gotowi-
śmy się zrujnować na wysłanie w drugi koniec 
świata [czyli gdzie? Irak czy Afganistan są nie-
wątpliwie daleko, ale „drugi koniec świata” to 
z polskiej perspektywy Australia lub Ameryka 
Południowa, a tam polscy żołnierze, jak wie-
my, za „bezdurno” jeszcze nie dotarli – przyp. 
M. S.] całkiem za bezdurno wszystkich posia-
danych żołnierzy…” (s. 29). Śmiać się, czy 
płakać? Autor przeczy nie tylko faktom, ale 
i zdrowemu rozsądkowi, twierdząc, że prawie 
100 tys. polskich żołnierzy poleciało na „dru-
gi koniec świata” za „bezdurno” (s. 29). Nie to 
jest jednak najgorsze! Najgorsze jest, że Autor 
nie stwierdził, kto i ile miałby zapłacić, żeby 
nie okazało się, że za „bezdurno”! A może 
marzy mu się misja kolonizacyjna? Z tego, co 
wiem, jest jeszcze trochę wolnego miejsca na…  
Księżycu.

Ziemkiewicz, zastrzegając się w pierw-
szych słowach publikacji, że nie jest ona 

o ewentualnym sojuszu z Hitlerem stwierdza 
na s. 32, że „Dopóki w podstawy naszego my-
ślenia wpisane jest, że decyzja Becka i Rydza, 
by wziąć na klatę Hitlera, była słuszna i chwa-
lebna – dopóty pozostajemy, podobnie jak oni, 
frajerami europejskiej i światowej polityki”. 
Więcej! Jego zdaniem dalej jesteśmy frajerami, 
bo w Unii Europejskiej nie umiemy realizować 
własnych interesów. Ale kto umie to czynić? 
Zdaniem Autora wszyscy inni! Przeklęty kraj 
ta Polska i ci Polacy, chciałoby się wykrzy-
czeć. Ale czy warto? Oczywiście, że nie, bo 
po co, skoro to frazesy, a w Unii Europejskiej 
rządzą… Niemcy! Tak, ci sami Niemcy, z któ-
rymi Beck, nie chcąc oddać Gdańska3, wplątał 
nas w niepotrzebną wojnę. A teraz, gdy Polska 
znów, zdaniem Autora, oddawała (i czyni to na-
dal) wszystko, co najlepsze, teraz też jest źle. 
W jakiej więc sytuacji będzie dobrze? Gdy nas 
nie będzie?! Wówczas świat nas „wydymał” 
i teraz to robi, stwierdza Ziemkiewicz (s. 33), 
ale sytuacja się zmieniła. To nic i tak jest źle! 
Oto logika przekazu.

Autor nie ma ambicji rywalizować z za-
wodowymi historykami, ale chce ich zastą-
pić „w tym, w czym są najsłabsi: w wykazy-
waniu związku między faktami, wzajemnego 
wynikania przyczyn i skutku, w obrazowaniu 
[…] procesu” (s. 37). Brawo! Znów wylądo-
waliśmy wszyscy w jednym worku. Ponownie 
całe środowisko historyków polskich jawi się  
jako nieudacznicy, którzy myślenia przyczyno-
wo-skutkowego nie tylko nie uznają, ale zapew-
ne o nim nigdy nie słyszeli. Ale Rafał Ziemkie-
wicz słyszał i pokaże, co to jest. Wolno mu, bo 
umożliwia to nasz aktualny system polityczny, 
ale czy nam będzie wolno, jeśli będzie on inny?

Pisanie książek jest trudną sztuką, a książek 
historycznych może szczególnie z racji faktów, 
dat i właściwego łączenia skutków z przyczy-
nami. Nie bez znaczenia jest także interpreta-
cja i krytyka źródeł, która pozwala na spory 
i polemiki. Rzecz normalna w świecie nauko-

3 Wytyczne polskiej polityki zagranicznej, w ujęciu obozu rządzącego Polską po 1935 r., w kwestii Gdań-
ska stanowiły, że Polska chciała jedynie gwarancji swych praw w porcie gdańskim, nie mieszając się „w we-
wnętrzne sprawy Wolnego Miasta, w rozgrywki między hitlerowską większością a opozycją, bowiem byłoby 
to ingerowaniem w czyjeś wewnętrzne stosunki, co jest obce podstawowym założeniom naszej polityki”. Zob. 
ibid., s. 25.
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wym. Ale Autor idzie o krok dalej. Chcąc nam 
pokazać genezę Polski, zaczyna od Rzeczypo-
spolitej Obojga Narodów i pochwały liberum 
veto (s. 41). Ponadto cały przydługi nieco, ale 
nienudny wywód, poświęcił zobrazowaniu zja-
wiska charakterystycznego dla Polaków (czy 
tylko?), że nasze klasy niższe, przez to, że miały 
przez stulecia taką możliwość, na siłę upodab-
niały się do klasy wyższej, same nie tworząc 
żadnej realnej wartości dodanej. Słowem, „do-
brze wlecieć między wrony, żeby krakać tak, jak 
one” (a nawet głośniej i wyraźniej). To, zdaniem 
Ziemkiewicza, nasza cecha narodowa. Niech 
i tak będzie, skoro Autor sam się od tego nie od-
cina… Ale warto zauważyć, że Ziemkiewiczowi 
wcale nie chodziło o retrospekcję historyczną. 
Jego celem było i zapewne jest rozprawienie 
się z aktualnymi elitami (dobór nazwisk jest co 
najmniej zastanawiający, s. 60), które na takie 
miano nie zasługują. Są one bowiem obdarzone 
piętnem postkolonialnego (czytaj – postsowiec-
kiego) dziedzictwa, z którym im dobrze i które 
przenoszą na kolejne pokolenia. Dlaczego to 
czynią? Bo mogą! I to jest istotą książki Ziem-
kiewicza – rządzą ci, którzy nie powinni, a ci, 
którzy zrobiliby to lepiej, pozostają w cieniu, 
„ciemny lud” zaś tego nie rozumie.

Przyczyny tego stanu rzeczy upatruje Au-
tor w upadku II Rzeczypospolitej. Dodajmy, ka-
tastrofie zmitologizowanej (ale czy inna, bliższa 
chronologicznie, także nie jest mitologizowa-
na?), a przez to źle postrzeganej, bo, jak twier-
dzi Ziemkiewicz, „by poprawić współczesność, 
trzeba przemyśleć raz jeszcze przeszłość”, 
a więc nadszedł „czas [by] przemyśleć przyczy-
ny drugiego zerwania ciągłości naszej historii, 
zagłady II Rzeczypospolitej” (s. 65).

Zanim jednak Autor doszedł do meritum, 
poprzedził to długim wstępem, w którym upo-
mniał się o docenienie postawy pozytywistycz-
nej (pośrednio legalistycznej) Polaków kosztem 
romantycznej walki narodowowyzwoleńczej, 
konspiracji wszelakich i podobnych zrywów 
zbrojnych (s. 75). Niewątpliwie postulat słusz-
ny, ale czy możliwy do spełnienia i w jakim 
wymiarze, to rzecz inna. Uznanie Autora dla 
„zaprzańców” (s. 76) jest jak najbardziej słusz-
ne i zasadne, nie może wszakże przeważyć nad 
czynem. Więcej! Oba elementy są potrzebne, 

aby w pełni zrozumieć proces budowania pod-
staw przyszłego państwa i tożsamości narodo-
wej jego obywateli. To, że zwyciężył nurt glory-
fikowania walk narodowowyzwoleńczych było 
niewątpliwą zasługą Józefa Piłsudskiego, który 
w przeciwieństwie do Romana Dmowskiego, 
okazał się na tyle skutecznym politykiem, że 
umiał zdobyć (chociaż nieprawnie) i utrzymać 
władzę w Polsce międzywojennej, uzyskując 
m.in. wpływ na przekaz historyczny. Powiedze-
nie: „kto bogatemu zabroni”, jest tu na miejscu 
i w pełni zasadne. Kto bronił Dmowskiemu 
walczyć o władzę? Kto kazał wycofać się z po-
lityki i oddać pole największemu adwersarzowi 
politycznemu?

Ziemkiewicz, wielki apologeta Romana 
Dmowskiego, przeciwstawiając jego program 
działaniu Józefa Piłsudskiego, wyartykułował 
pojęcie „rewolucji nieustającej” (s. 85–86), jako 
działania permanentnego, mieszczącego się 
w zakresie prawa państw zaborczych, a jedno-
cześnie postulował tworzenie „ruchu wszech-
polskiego”, skupiającego „w jednym nurcie sta-
rania wszystkich warstw społecznych i miesz-
kańców zaborów, jak również Polaków żyją-
cych na emigracji i w głębi państw zaborczych” 
(s. 86). Szczytny cel i godny pochwały, ale gdy-
by Autor zechciał podać, w jaki sposób miała 
być ta „walka cywilna” zrealizowana, czytelnik 
mógłby ocenić wartość postulatu. A tak zostaje 
przyjąć na wiarę, że było to realistyczne założe-
nie. Ale na jakiej podstawie? Gdzie są źródła to 
poświadczające, do których Ziemkiewicz wielo-
krotnie się odwołuje. Jednym wystarczy słowo 
Dmowskiego i Ziemkiewicza, dla innych będzie 
to za mało. I znów znaleźliśmy się w punkcie 
wyjścia.

Podobnie zresztą jak nierozstrzygnięty jest 
spór o to, co było pierwsze: kura czy jajo, tak, 
według piszącego te słowa, nie można jedno-
znacznie rozstrzygnąć (Ziemkiewicz uczynił 
to!, s. 88), czy pierwsze powinno być powstanie, 
które przynieść miało niepodległość, a wów-
czas powstaną struktury społeczne i przeprowa-
dzone zostaną reformy, czy pierwotne powinny 
być reformy i budowanie społeczeństwa, bo są 
niezbędne do myślenia o powstaniu. Oba poglą-
dy mają swoich historycznych ojców, ale warto 
zauważyć, że Ziemkiewicz bardzo mocno sym-
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4 Bogusław Miedziński, analizując 9 września 1938 r. polską politykę, mówił m.in.: „Na pewno nikt roz-
sądny nie pragnie wojny, ale wypadki doby ostatniej są chyba najlepszą ilustracją tego, że bać się wojny – to jest 
najlepszy sposób, aby ją na siebie ściągnąć”. Zob. B. Miedziński, Polityka Polski w dobie dzisiejszej, „Gazeta 
Polska”, nr 279, 11 X 1938, s. 1.
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patyzuje tylko z jednym z nich. Nie dziwi więc 
fakt, że optuje za drugim poglądem (s. 88). Do-
wodem zasadności tezy miałoby być powstanie 
wielkopolskie, jak chce Autor, jedyne „w pełni 
udane ze wszystkich polskich zrywów”, ale 
dodać zapomniał, że o jego sukcesie zadecydo-
wało nie tylko przygotowanie Polaków z Wiel-
kiego Księstwa Poznańskiego, ale także wysiłki 
dyplomatyczne Komitetu Narodowego Polskie-
go w Paryżu, z Romanem Dmowskim na cze-
le, zakończone odnośnymi zapisami rozejmu 
w Trewirze 16 lutego 1919 r.

Natomiast dobrze analizuje Ziemkiewicz 
postaci Prezesa (Roman Dmowski) i Komen-
danta (Józef Piłsudski), i to bez przesadnej eg-
zaltacji w przypadku Dmowskiego i nadmierne-
go krytycyzmu wobec Piłsudskiego, gdy pisał 
o okresie przedpaństwowym. Był natomiast 
jednoznacznie krytyczny wobec dokonań Mar-
szałka, a nade wszystko jego politycznego czy, 
jak chce Autor, wojskowego zaplecza. W jego 
ocenie koncepcja federacyjna Piłsudskiego 
była mrzonką, a nienawiść do Polaków rosła 
u wschodnich sąsiadów po tym, jak „Polska 
siłą przyłączyła Lwów, a podstępem Wilno” 
(s. 102). „Ale im dalej w II Rzeczpospolitą – pi-
sał Ziemkiewicz – tym ów rozsądek mniej miał 
do powiedzenia” (s. 106) i nietrudno zgadnąć, 
że miał Autor na myśli piłsudczyków. Szczegól-
nie zaś ich (a przede wszystkim Piłsudskiego) 
stosunek do powstania styczniowego, które po-
kazywano Polakom jako „akt założycielski nie-
podległości”, gdy w rzeczywistości był „miaż-
dżącą” klęską (s. 108). Ale jakim rodzajem 
klęski – tego czytelnik się nie dowie. Zapewne 
każdej, ale czy rzeczywiście? I znów polityczne 
przekonania wzięły górę nad chłodnym, nauko-
wym osądem!

Warto zauważyć jednak, że Ziemkiewicz 
zdiagnozował doskonale problem „mitu” jako 
elementu tożsamości, a nawet polityki histo-
rycznej. Zarzucając Piłsudskiemu świadomy 
wybór powstania styczniowego, które „dosko-

nale się na ten mit nadaje, jako klęska niezbęd-
na dla sukcesu”, stwierdził, że „nudna praca 
organiczna” nie posiada tego waloru. Żadne 
to odkrycie, zabieg ten potrzebny był jednak 
Autorowi, żeby upomnieć się o ludzi drugiego 
(a może pierwszego?) planu. Słusznie! Ale czy 
nie wielokroć lepiej byłoby połączyć oba ele-
menty? Takich konstrukcji jednakże w książce 
nie ma, co stawia Ziemkiewicza w gronie apo-
logetów jednej sprawy, a nie obiektywnych ana-
lityków, na podstawie badań których można by 
sformułować konkretne wnioski.

W Kwadraturze „wersalskiego bękarta” 
postawił sobie Autor za cel udowodnienie tezy, 
że II Rzeczpospolita rozwijała się „wprawdzie 
bardzo prężnie” (s. 111), ale jednocześnie tak 
źle była zarządzana przez Eugeniusza Kwiat-
kowskiego, że upadła. Logika godna publicy-
sty! Nie był oczywiście minister skarbu (1935–
1939) nieomylny, szczególnie w swej polityce 
finansowej (vide niewspomniany przez Ziem-
kiewicza spór Kwiatkowskiego z Zygmuntem 
Wendą), ale jego wizja nie zakładała wojny!4 
Uwzględniając to założenie, porównywanie 
Polski do III Rzeszy jest nieporozumieniem, 
a domaganie się ex post zastosowania „rozma-
itych nowoczesnych pomysłów na pobudzenie 
koniunktury” (s. 118), czyli inflacji i deficytu, to 
postulat zaiste ciekawy i kosztowny. Czy Autor 
wie, ile kosztowały przed wojną pożyczki? Czy 
zdaje sobie sprawę z tego, kto mógłby ich Pol-
sce udzielić i co oznaczałoby dla słabej gospo-
darki drukowanie pieniędzy? Z treści wynika, 
że wie (s. 119), ale postawionej tezy nie zwery-
fikował. Dlaczego?

Odpowiedź nie jest zaskakująca w świe-
tle wcześniejszych 120 stron: aby „wepchnąć” 
Polskę w objęcia jednego z dwóch wielkich są-
siadów – III Rzeszy lub ZSRS (sic!). Dodajmy, 
na szczęście, tylko teoretycznie, bo, jak wiemy, 
elity II Rzeczypospolitej zdecydowały inaczej, 
mianowicie, że w ówczesnej sytuacji politycz-
nej (wewnętrznej i zewnętrznej) lepiej wal-
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5 Na początku lipca 1939 r. byli żołnierze Józefa Piłsudskiego zrzeszeni w Związku Legionistów Polskich 
publicznie ogłosili: „Jesteśmy gotowi. Nierozerwalnie związani z armią i jej Wodzem Naczelnym czekamy 
rozkazów. Wykonamy je zwycięsko, z całym radosnym entuzjazmem, że oto po raz drugi w życiu jest nam dane 
z bronią w ręku wiernie służyć Ojczyźnie”. Zob. A. Rutkowski, Nakazy chwili, „Gazeta Polska”, nr 185, 6 VII 
1939, s. 2.

6 Było odwrotnie! Cała propaganda obozu rządzącego głosiła, że jesteśmy „Silni – zwarci – gotowi”, 
a każde przemówienie kończyło się wezwaniem do wysiłku na rzecz Ojczyzny. Zygmunt Wenda, mówiąc, że 
Polskę czekały wielkie zadania, przekonywał słuchaczy i rodaków, że „mamy czego bronić, [a] ze wszystkich 
zmagań Polska wyjdzie zwycięsko”. Zob. „Z tego, co nasze…, s. 1.

7 2 lipca 1939 r. szef Sztabu Obozu Zjednoczenia Narodowego Zygmunt Wenda mówił w Cieszynie: „My 
Polacy […] tak pojmowanego pokoju [ze strony III Rzeszy – M. S.] sobie nie życzymy (burzliwa manifestacja) 
i otwarcie oświadczamy, że nie mamy zaufania do jego autorów i będziemy się przed nimi mieli na baczności 
(oklaski). Polska nie może być ani w części jakimś dodatkiem do innego narodu, nie może być jego wasalem, 
lub tzw. życiowym obszarem”. Zob. ibidem.

8 Przykładem enuncjacje realisty politycznego Stanisława Mackiewicza (Cata), który w grudniu 1938 r. 
wskazywał, chociaż nader delikatnie, na zagrożenia ze strony Adolfa Hitlera i III Rzeszy. Zob. Konstatacje, 
„Słowo”, nr 339 (5263), 9 XII 1938, s. 1 i Cat., Kropki nad i…, „Słowo”, nr 345 (5269), 15 XII 1938, s. 1. Warto 
zwrócić uwagę na komentarz Cata, którego pierwszy tekst uznany został za „hitlerofilski”, a dowodził w nim 
(w artykule Konstatacje), że „obecna polityka Niemiec wobec Polski przypomina mi traktat Brzeski 1918 r., 
w którym, jak wiadomo, interesy polskie podporządkowane zostały majaczeniom o państwie ukraińskim”. Zob. 
Cat., Kropki nad i…, s. 1.
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czyć5 (kto mówił, że zginąć?6), niż ponownie 
(po 20 latach) skazać naród na prawdopodob-
ne uzależnienie (być może i niewolnictwo) od 
jednego z wrogów śmiertelnych7. Ziemkiewicz 
wzmocnił swój przekaz obszernymi analizami 
potencjałów i geopolitycznych strategii „krwio-
żerczego niedźwiedzia” i „czarnego orła”, traf-
nymi i wielce, szczególnie dla nas, Polaków, 
charakterystycznymi.

Ale ma książka i ten walor, że kto nie zna 
historii XX w., łatwo zgubi się w konstrukcji 
niektórych wywodów. Przykładem powyższa 
analiza, u genezy której stała krytyka elit poli-
tycznych II Rzeczypospolitej (piłsudczyków), 
a która kończy się krytyką władz polskich 
w latach II wojny światowej, tj. sikorszczyków 
(s. 145). Tyle tyko, że Ziemkiewicz nie raczył 
o tym expressis verbis czytelnikowi zakomuni-
kować.

Zarzut kolejny to dobór faktów, których 
prawdziwości podważać nie trzeba, ale ich in-
terpretację i uogólniane na ich podstawie poglą-
dy już tak. Przeczyć trudno, że do jesieni 1938 r. 
(nie, jak chce Ziemkiewicz, do marca 1939 r., 
s. 149) „Polska nie była postrzegana przez rząd 
Niemiec jako cel napaści wojskowej, ale jako 
sojusznik” (s. 149), ale nie jest prawdą, że w ten 
sam sposób postrzegano Niemcy w Polsce8.

Ziemkiewicz obala niektóre mity, po raz 
kolejny apelując, aby wiedzy o holocauście nie 
czerpać „z dzisiejszych seriali, tylko z historii” 
(s. 154), i podaje przykład statku „St. Louis”, 
którego w połowie 1939 r. nie przyjął żaden 
kraj, a uciekali na nim z III Rzeszy niemieccy 
Żydzi. Poza nielicznymi ostatecznie wylądo-
wali oni w… KL Dachau! Znakomita myśl: 
czerpmy wiedzę z historii! Brawo! Ale dlacze-
go Autor zaklina rzeczywistość i nie domaga 
się sfinansowania przez Polskę obrazu (filmu 
pełnometrażowego lub serialu), który pokazał-
by historię prawdziwą konkretnych wydarzeń 
z trudnych dziejów obu narodów. Dodajmy, 
tych, w których dotychczas Polacy byli przed-
stawiani jako kaci, gdy w rzeczywistości byli 
ofiarami (sic!). Uważam ponadto, że kolejna 
książka niewiele zmieni, ale hollywoodzki film 
czy serial HBO już niewątpliwie tak. No chyba 
że amerykańską fabryką snów rządzą… Żydzi.

Ciąg dalszy odbrązowienia historii wiąże 
się z polityką Józefa Becka. Ziemkiewicz me-
taforycznie porównał ją do restauratora, który 
na propozycję bandziora ochrony lokalu zgadza 
się, a gdy ten przychodzi po haracz, traktuje 
go (a raczej stara się potraktować) bejsbolem, 
co kończy się… spaleniem restauracji (s. 165–
166). Nic dodać, nic ująć. Knajpiarskie myśle-
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nie, skoro Autor nie rozumie, co to jest geopo-
lityka (a nawet polityka) i nie uwzględnia wielu 
zmiennych ówcześnie, tj. w dwudziestoleciu 
międzywojennym, zachodzących. Nie rozumie 
z prostej przyczyny, albowiem dla niego aksjo-
mat polskiej polityki zagranicznej (nomen omen 
bardzo dobrze przedstawiony) był niewłaściwie 
zdefiniowany (s. 167).

Wywód powyższy posłużył natomiast 
Ziemkiewiczowi do zdemaskowania faktu, dla-
czego Polska nie dostawała pomocy od Fran-
cji i W. Brytanii. A no właśnie dlatego, że oba 
kraje nie były przekonane, co zrobią Polacy, 
gdy pieniędzmi z Zachodu dozbroją własne 
wojsko. Czy nie zmienią frontu i nie będą po-
magali Hitlerowi? Cóż za aberracja, i to pod-
budowana stwierdzeniem, że właśnie dlatego 
„Francja i Anglia do ostatniej chwili nie były 
skłonne dzielić się z Polską produktami naj-
nowszej technologii” (s. 169). Nie były, bo ich 
przemysł wojenny produkował za mało i zbyt 
wolno nawet jak na potrzeby własnych armii. 
To po pierwsze. A po drugie, kto eksportuje 
sprzęt najwyższej klasy, jeśli nie musi? Polska 
sprzedawała eksportowe P-24, bo przemysł 
potrzebował „twardej waluty” na nowe kon-
strukcje myśliwców. Podobnie było z PZL P-37 
„Łoś”, na sprzedaż którego podpisano kilka 
umów w 1939 r., ale czy nie powinno to raczej 
napawać nas dumą, że polski średni bombowiec 
zdobywał szturmem rynki Europy Środkowej? 
Warto o tym pamiętać! Trafnie natomiast po-
kazał Autor grę, jak się okazało śmiertelną, 
jaką „stoczył” Józef Beck z Adolfem Hitlerem, 
uzmysławiającą tym, którzy jeszcze tego nie 
wiedzieli, że blef nie zawsze jest blefem, a as 
w rękawie – asem… lotniczym!

Trudno jednakże zgodzić się z Ziemkie-
wiczem, że uznanie Słowacji było „ostatnim 
dyplomatycznym akordem prohitlerowskiej 
polityki Becka” (s. 184) przede wszystkim 

dlatego, że postulat niepodległej Słowacji ist-
niał w polskiej polityce zagranicznej od dawna 
i w momencie korzystnym Polska tylko to po-
twierdziła, a że było to skoordynowane z roz-
biorem Czechosłowacji…, co Autor zresztą, 
cytując słowa Bolesława Wieniawy-Długo-
szowskiego, przyznał! (s. 187–188). Czy było 
winą Polski, że do tego doszło? Podobnie jak 
winą Polski nie było, że Niemcy doskonale 
się na Czechosłowacji dozbroili i doposażyli 
(s. 187). Ma natomiast rację Ziemkiewicz, gdy 
mówi, że skłonienie Polski do przeciwstawie-
nia się niemieckiej ekspansji było jedynym 
sposobem „odwrócenia nieuchronnej i bliskiej 
agresji na zupełnie nieprzygotowany do wojny 
Zachód” (s. 187) i wówczas, gdy radzi, co po-
winien był uczynić (a czego nie uczynił) Józef 
Beck, gdy Polska została przez Zachód wysta-
wiona na strzał, gdy Francja i W. Brytania nie 
zareagowały po zajęciu Pragi (s. 190). Ale wie-
dzie go to do konstatacji, że „nie mamy innego 
wyjścia, niż przyjąć ofertę Hitlera…” (s. 191) 
i związać się sojuszem z Niemcami przeciwko 
ZSRS9 (s. 192). Szczególnie że, jak chce Ziem-
kiewicz, Kraj Rad szpiegował nawet Józefa 
Piłsudskiego, i to przy biernej postawie pol-
skiego kontrwywiadu. Ale przytoczenie sprawy 
domniemanego szpiegostwa dr. Marcina Woy-
czyńskiego i jego żony Julii, jako preludium 
do omówienia stosunków polsko-sowieckich, 
to nieuczciwa gra z czytelnikiem. Dodajmy, że 
po kilkutygodniowym śledztwie oczyszczono 
Woyczyńską od zarzutów szpiegostwa i zwol-
niono z aresztu śledczego. O tym jednak Ziem-
kiewicz wspomnieć nie zechciał! Uraczył nas 
natomiast opowieścią o sowiecko-niemieckim 
szpionie, tj. szpiegu, który za pomocą „loto-
sowych esencji” uleczył prezydenta Ignacego 
Mościckiego, któremu (o zgrozo!) tenże Szam-
saran-Badmajew „włożył” do głowy poglądy 
na temat Hitlera i Sowietów (s. 197–198), co 

9 Warto zwrócić uwagę na ocenę siły ZSRS ze strony polskiej. Pomijając w tym miejscu rzeczywisty ten 
stan, znany oficerom Sztabu Głównego Wojska Polskiego, godna odnotowania wydaje się konstatacja Stanisła-
wa Mackiewicza (Cata), który pod koniec 1938 r. pisał: „Wreszcie nie jestem zachwycony owym zbliżeniem 
polsko-sowieckim, a raczej nie jestem zachwycony komentarzami, które wywołało ono w prasie polskiej, a także 
zagranicznej. […] Polska dwa razy w tym roku wykazała słabość Sowietów. Właśnie Polska, po raz pierwszy 
drogą ultimatum do Litwy, po raz drugi w czasie kryzysu czeskiego, była tą sondą, za pomocą której Europa się 
przekonała o słabości Sowietów, o ich niezdolności do gry poważnej”. Zob. Cat., Kropki nad i..., s. 1.
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świetnie koresponduje z wcześniejszą opowie-
ścią o „szpiegostwie” Woyczyńskich, tyle tylko 
że nie bardzo wiadomo, o czym świadczy i cze-
go dowodzi. Że szpiegów nie brakowało – to 
wie każdy historyk. Więcej. Nie brakowało ich 
po każdej ze stron. Że polski kontrwywiad był 
do niczego – być może, ale czy ma to oznaczać, 
że polską politykę zagraniczną tworzył prezy-
dent Mościcki, gdy Autor przekonywał, że jej 
autorytarnym kreatorem w latach trzydziestych 
XX w. był Józef Beck, a ten, jak wiemy, u so-
wiecko-niemieckiego szamana nie leczył się! 
Ziemkiewicz dowodzi ponadto, że Polska była 
siedliskiem agentów wpływu (na rzecz ZSRS), 
a przemawiającym i przekonującym dowodem 
tego faktu jest książka zapomnianego autora 
o Sowietach z 1933 lub 1936 r., mówiąca o pa-
cyfizmie zewnętrznym Kraju Rad. Przemawia-
jąca do kogo? Otóż do Polaków! Po co? Aby 
„Polakom maksymalnie namącić w głowach 
przed szykowanym im już w takiej czy innej 
formie siedemnastym września” (s. 200). Niech 
będzie! Książeczka zapewne istniała, przekaz, 
dziś powiedzielibyśmy podprogowy, odczytany 
został przez Autora właściwie, ale zastanawia 
fakt, że według doktryny sowieckiej tylko pol-
scy robotnicy i chłopi mieli znaleźć szczęście 
w ZSRS, a ci w dużej mierze byli… analfabe-
tami! Inteligentów z góry skazywano na niebyt. 
A więc?!

A więc snuje Ziemkiewicz swą opowieść 
o rozgrywaniu w latach trzydziestych XX w. 
karty globalnej („widzenie z globu”), o tkaniu 
przez Stalina pajęczyny oplatającej cały ziem-
ski świat. Warto zauważyć przy tym, że Autor 
jeśli nie uważa i nie szanuje Stalina, to niewąt-
pliwie docenia jego dokonania. Inaczej zresztą 
niż Polaków i ich państwa, o których w książce 
dobrego słowa znaleźć nie można (sic!). Jest za 
to bezwzględnie krytyczna cenzurka przedwo-
jennych polskich elit (s. 216–217).

Ziemkiewicz buduje obraz katastrofy, 
opierając się na przemyślanym schemacie, 
w którym naczelne miejsce zajmuje logiczne 

myślenie. Porusza i analizuje wiele kwestii, ale 
także podaje wiele opinii, które przemawiają 
za jego tezą (gdzież są przeciwne?). Wszystko 
na pierwszy rzut oka koherentne i sensowne. 
Ale…, gdy Autor zastanawia się (s. 223), dla-
czego Polacy uwierzyli zapewnieniom „o przy-
jaźni ze strony Anglików”, a nie Hitlerowi, za-
pomina (celowo?), że w momencie gdy Anglia 
złożyła Polsce swe propozycje (marzec–kwie-
cień 1939 r.), Polska miała dwa wyjścia: uwie-
rzyć coraz bardziej zaborczemu i agresywnemu 
przywódcy III Rzeszy lub nowemu sojuszniko-
wi, o którego uznanie Polacy (piłsudczycy) do-
pominali się przez kilkanaście lat. Zwyciężyło 
przekonanie, że british government wyrzekł się 
polityki splendid isolation, zrozumiał sytuację 
i postanowił pomóc Polsce w powstrzymaniu 
Hitlera10. Znamienne przy tym, że Autor, któ-
ry domaga się, mówiąc: „próbujemy patrzeć 
na te sprawy oczami ludzi żyjących w tamtych 
czasach” (s. 223), tego nie rozumie! A ściślej – 
rozumie, ale przedstawia je czytelnikowi tak, 
jakby był on składową „bezmózgowej hołoty” 
(s. 228).

W mojej ocenie problem nie tkwi w tym, że 
Ziemkiewicz upublicznia podawane fakty jako 
wielkie odkrycia historyczne, a swe tezy jako 
odkrywcze i dotąd nieznane (sic!), ale w tym, że 
nie stara się przedstawić kontrargumentów, co 
sprawia, że powstał obraz daleki od prawdziwe-
go. Inną kwestią jest fakt, że tzw. jedna prawda 
nie istnieje, będąc zależną od punktu siedzenia, 
a obiektywnej nie ma z założenia. Dodajmy, że 
różnorodność źródeł i ich dobór mają znaczenie 
dla przekazu. Rozumie to zapewne i Ziemkie-
wicz (raz jeszcze powtórzę publicysta o dużej 
wiedzy i erudycji), ale przyznać tego nie chce. 
Dlaczego? To oczywiste! Bo wszystko było 
źle, a może jeszcze gorzej i tylko historiografia 
wolnej Polski tego dostrzec nie umie, bo stosuje 
„patriotyczną poprawność” (s. 243).

Znamienne przy tym, że Ziemkiewicz na-
zywa „czysto akademicką ciekawością” (s. 251) 
chęć studiów teoretycznych, ale i czysto speku-

10 Mieczysław Starzyński, analizując w lipcu 1939 r. politykę „ducha monachijskiego”, pisał, że „jak 
przeszło co do czego, to okazało się, że stanowisko nasze [nie daliśmy się rozbroić ani moralnie, ani materialnie 
– M. S.] zaimponowało całemu światu, a zwłaszcza »demokracjom« Zachodu. Okazało się, że Polska umie wy-
krzesać z siebie siłę ducha, której zabrakło »demokracjom«”. Zob. M. Starzyński, „Duch monachijski i Polska”, 
„Gazeta Polska”, nr 188, 9 VII 1939, s. 1.
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lacyjnych na temat możliwości Wojska Polskie-
go przy wsparciu „potężnego lotnictwa, arty-
lerii i logistyki niemieckiej” (s. 251) w wojnie 
z Sowietami. I nie czekając na te studia (czy za-
sadne i potrzebne – to inna kwestia), konstatuje: 
„Wszystko, co wiemy, każe mi sądzić, że wtedy 
armia polska ujawniłaby swą prawdziwą war-
tość bojową, której we Wrześniu ze wspomnia-
nych wyżej przyczyn nie poznaliśmy” (s. 251).

Autor jest także wielkim zwolennikiem re-
alpolitik, która dopuszcza kłamstwo i oszustwo, 
jeśli efektem będzie dobro państwa i narodu. 
Trudno nie zgodzić się z tym postulatem, ale 
niekiedy jeszcze trudniej powiedzieć, co ma być 
tą realpolitik. Józef Beck uznał w marcu–kwiet-
niu 1939 r., że przymierze z Wlk. Brytanią; Ra-
fał Ziemkiewicz siedemdziesiąt pięć lat później, 
że sojusz z III Rzeszą. I w tym tkwi zasadniczy 
problem metodologiczny. Autor „pięknego sa-
mobójstwa” nigdy nie poniesie konsekwencji 
swych ustaleń, gdy polski minister spraw zagra-
nicznych nieustannie „odpowiada” przed histo-
rią (a może i Bogiem?) za swoje czyny.

Wielce znamienny tytuł nosi rozdział 
przedostatni. Dorzynanie brzmi bowiem tyleż 
brutalnie, co niepokojąco, a jednocześnie bez-
osobowo. Kto, kogo i za co? Nie wiadomo. Ale 
z treści wynika, że to raczej garść refleksji, „sąd 
historii” nad II Rzecząpospolitą, ale tą złą – pił-
sudczykowską; tą stworzoną przez Józefa Pił-
sudskiego po zamachu stanu z maja 1926 r. Po 
przewrocie, który „z jego nieodzownymi konse-
kwencjami obezwładnił państwo nasze w pracy 
nad umacnianiem jego podstaw. W każdej dzie-
dzinie daje się spostrzec uwstecznienie tej pra-
cy do punktów wyjścia, przekreślenie wyników 
już osiągniętych” (s. 289). Problem nie w tym, 
że przytoczony cytat pochodzi z endeckiej „My-
śli Narodowej”, ale w tym, że Autor także tak 
uważa, puentując stwierdzeniem: „Rozwój wy-
padków boleśnie te słowa potwierdził” (s. 290). 
I nie koryguje tego fakt, że Ziemkiewicz, bliski 
poglądom Romanowi Dmowskiemu (co sam 
zresztą ponownie, otwarcie przyznał, s. 290), 
dokonał analizy „krytycznej” nurtu narodowe-
go w latach trzydziestych XX w. Analizy, która 
wykazała, że słabość i degrengolada programo-
wa były wynikiem poglądów… Józefa Piłsud-
skiego (sic!).

Warto zauważyć, że książka ma wiele wąt-
ków, których omówienie Autor niejednokrotnie 
odkłada na dalsze karty. Jako przykład można 
przytoczyć „zadanie” czytelnikowi zagadki, 
dlaczego polskie elity polityczne życzliwie 
patrzyły na coraz większą antyniemieckość 
polskich mediów i społeczeństwa. Odpowiedź 
znajdujemy kilkadziesiąt kart dalej (s. 295–
304). Poza przyjętą narracją i konstrukcją wy-
pada zauważyć, że zabieg ten, czy zasadny – to 
inna kwestia, ma skłonić czytelnika do wytrwa-
nia w lekturze, która wbrew pozorom (Autor 
jest znanym i cenionym publicystą) nie jest 
miła, łatwa i przyjemna, ale przede wszystkim 
z powodu takich, a nie innych konstatacji. Wi-
dać bowiem, że kilka lat studiów nad literatu-
rą i źródłami znalazło swoje odzwierciedlenie 
w tekście. I ma to swe dobre strony, bo wiele 
konstatacji Ziemkiewicza jest trafnych, za-
sadnych i wnoszących do powszechnego sta-
nu wiedzy (profesjonalni historycy XX wieku 
wiedzą o tym od dawna) wiele pozytywnego. 
I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie wszech-
obecny duch tezy, że było źle, a winni temu byli 
piłsudczycy, bo wierzyli bezkrytycznie w zwy-
cięstwo do tego stopnia, że dla ratowania wła-
dzy byli skłonni do wywołania „jakiejś wojen-
ki”, najlepiej wygranej! (s. 302).

Ale skoro wojnę przegrali, i to w marnym 
stylu politycznym, ale za to z honorem (poza 
oczywiście wyjściem z kraju, które nadal bu-
dzi emocje), to przestali być obiektem ataków. 
Ziemkiewicz wyszedł bowiem z założenia, że 
winni są zawsze ci „u żłobu”, przy czym klęsce 
(czyżby?!) wrześniowej, jak chce Autor, winni 
byli… sikorszczycy. Z tymi również rozprawił 
się Ziemkiewicz trafnie i zdecydowanie, po-
kazując na ich przykładzie (tak jak na piłsud-
czykach w dwudziestoleciu międzywojennym) 
obraz pokolenia, które zrodzone w czasach za-
borów nie umiało (trudno przyjąć, że nie chcia-
ło) stworzyć struktur państwa na miarę pierw-
szej połowy XX w. Zapewne Polacy mają wiele 
cech im tylko przypisanych, ale jeśli tak jest, to 
Rafał Ziemkiewicz również je posiada. W takim 
natomiast przypadku jest bezpośrednim kon-
tynuatorem i piłsudczyków, i sikorszczyków, 
bo dystans, który powinien mieć obiektywny 
badacz, przykryty został chęcią rozprawienia 
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się z mitami, uogólnieniami i stereotypami. 
Dobrze! Ale czy użyte narzędzia były właści-
we? Czy „kawa na ławę” została wyłożona. 
Czy wnioski zasadne? Aspekty te ocenić może, 
a nawet powinien, czytelnik indywidualnie. Dla 
mnie nie ulega wątpliwości, że klisze oceny 
społeczeństwa i jednostek są właściwe i w wie-
lu aspektach trafne. Szczególnie dotyczy to nie-
zmiernie i nieuprawnienie zmitologizowanego 
obrazu II wojny światowej. Warto podkreślić, 
że Autor domaga się, niestety ex post, stosowa-
nia realpolitik i pokazuje, że dobry polityk musi 
być przede wszystkim… skuteczny bez wzglę-
du na cenę. Warto dodać, że w tym rozumieniu 
Stalin, nazywany przez Ziemkiewicza „bandy-
tą”, to dla niego wzór niedościgły. Zbliżając się 
do zakończenia, Autor raz jeszcze powtórzył 
wcześniejsze tezy: sojusz z Niemcami (od mar-
ca 1939 r.), zaniechanie oporu i podkreślanie, że 
ZSRS dokonał najazdu, a nie „wkroczenia” czy 
„wzięcia w obronę” (s. 340–341).

W mojej ocenie celem książki było bru-
talne uświadomienie Polakom, że ich kraj 
w XX w. (a zapewne i dzisiaj?) był przedmio-
tem polityki międzynarodowej, ale i pokazanie 
mechanizmów (niestety przez negację), jak ten 
stan zmienić. Zapomniał jednakże Autor dodać, 
że do tego potrzebna była i jest, poza właściwą 
polityką zagraniczną, nadal silna i nowoczesna 
armia11, a to oznacza koszty, które trzeba stale 
ponosić. Wydatki zaś są możliwe tylko w sytu-
acji, gdy państwo ma dochody, i to najlepiej co 
roku większe. A to oznacza gospodarkę, o któ-
rą trzeba dbać i którą trzeba rozwijać zarówno 
w środowisku wewnętrznym, jak i międzynaro-
dowym. Ten, kto umie zrobić to sprawniej, wy-
grywa. Przed II wojną światową nie umieliśmy 
tego dokonać, w czasie globalnego konfliktu 
tym bardziej, po nim wpadliśmy w szpony 
„krwawego niedźwiedzia”. Cała nadzieja w ko-
lejnych pokoleniach. Problem w tym, że tej na-

dziei w książce Ziemkiewicza nie widać, a jego 
ocena naszej współczesnej elity jest wręcz 
miażdżąca, skoro skonstatował on: „Jesteśmy 
wciąż tak samo głupi jak nasi przodkowie i tak 
samo skłonni do popełniania podobnych jak oni 
błędów. Tylko jeszcze od nich słabsi i jeszcze 
łatwiejsi do zniszczenia” (s. 385).

Dodajmy, że, zdaniem Autora, odbija się 
głośną czkawką także nasza wcześniejsza na-
iwność w polityce międzynarodowej (a gdzież 
i kiedy mieliśmy czas jej się nauczyć?) i wia-
ra w sojuszników, którzy (bez wyjątku) są dla 
Ziemkiewicza, i zgodzić się z nim w pełni wy-
pada, »Złem«; wszyscy działali na niekorzyść 
Polski – przedmiotu, i to niepożądanego (od 
1943 r. szczególnie) w ich planach strategicz-
nych. 

*     *     *

Przedstawione uwagi mają charakter po-
lemiczny i nie wpływają na ocenę książki jako 
ważnej pracy nad psychoanalizą duszy narodu 
polskiego, ale mają znaczenie w aspekcie nar-
racji historycznej. Jest ona tyleż pożyteczna, 
ile szkodliwa! Dla tych, którzy historię XX w. 
znają, ma wartość polemiczno-interpretacyjną. 
Dla tych, którzy wiedzy takiej nie mają, jej lek-
tura może spowodować intelektualne… samo-
bójstwo. Koniec i bomba, a kto czytał ten… No 
właśnie, co? To już zależy od czytelnika, które-
mu wolno (na szczęście) sądzić według własnej 
wiedzy i sumienia.

*     *     *

Na koniec pozwolę sobie wyrazić pod adre-
sem Rafała Ziemkiewicza życzenie, aby wydał 
książkę w języku angielskim w renomowanym 
amerykańskim lub brytyjskim wydawnictwie. 
Nie od rzeczy byłoby jej przetłumaczenie także 

11 W 1938 r. rządzący Polską Obóz Zjednoczenia Narodowego w swych założeniach dotyczących polityki 
zagranicznej twierdził, że „pierwszą i najważniejszą gwarantką interesów Państwa jest jego siła własna. Kardy-
nalną więc zasadą polskiej polityki zagranicznej jest opieranie bezpieczeństwa kraju naszego przede wszystkim 
na siłach własnych”, albowiem to „nie międzynarodowe gwarancje, są zapewnieniem naszego bytu niezależne-
go” […] [ale] nasza własna siła jest tą wartością, od której zależy głos nasz na świecie i znaczenie Rzeczypospo-
litej poza Jej granicami”. Zob. Polska polityka zagraniczna…, s. 6, 7.
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na niemiecki. Gdyby okazało się to niemożliwe 
nich „zawiśnie” ona w Internecie w językach 
Szekspira i Goethego. Jeśli doczeka się ko-
mentarzy (oby tak było), dopiero wówczas bę-

dziemy mogli ocenić jej wartość i przydatność 
w postulowanym przez Autora zakresie.

Marek Sioma
Lublin

Jolanta Studzińska, Socrealizm w malarstwie polskim, PWN, Warszawa 
2014, ss. 520

Sztuka socrealistyczna jest, podobnie jak 
inne nurty, częścią polskiej kultury. Specyfika 
jej percepcji wynika z co najmniej kilku kwestii: 
1) jako jedyna została narzucona z góry, 2) jej 
egzogeniczność nie znalazła akceptacji, 3) jako 
jedyna zdobyła monopol, którego broniły sank-
cje prawne, 4) przeważała w niej estetyczna 
tandeta, 5) po raz pierwszy tworzenie było tak 
mocno poddane rozbudowanym i unormowa-
nym regułom programowym opartym na ide-
ologii, 6) z tych wszystkich powodów trwała 
bardzo krótko i zniknęła, gdy tylko skończył się 
przymus posługiwania się jej wytycznymi.

Po latach stagnacji w polskiej literaturze 
naukowej widać pewne ożywienie w zaintere-
sowaniu realizmem socjalistycznym. Jeśli cho-
dzi o sztuki plastyczne, dostrzec go można jed-
nak głównie w dziedzinie architektury1 i plaka-
tu, znacznie rzadziej malarstwa czy rzeźby2. To 
powód, dla którego każda nowa pozycja na ten 
temat spotyka się z wielkim zainteresowaniem 
znawców problematyki. Zapewne podobnie 
stanie się w przypadku książki Jolanty Studziń-
skiej – Socrealizm w malarstwie polskim. 

Opracowanie składa się ze wstępu, pięciu 
rozdziałów, zakończenia i aneksu. Dwa pierw-
sze rozdziały są wprowadzeniem do tematu 
i zostały w nich omówione: historia Rosji bol-
szewickiej i Związku Radzieckiego w latach 

1917–1953 oraz zarys socrealizmu radzieckiego 
i historia Polski Ludowej w latach 1944–1956 
wraz ze szkicem przedstawiającym środowisko 
artystyczne i sztukę w latach 1944–1949. Roz-
dział trzeci poświęcono programowi socreali-
zmu w Polsce; w rozdziale czwartym zapozna-
jemy się z pochodzącymi z epoki polemikami 
z tym nurtem sztuki, a w piątym, jak określiła to 
Autorka, z ujęciem retrospektywnym wobec re-
alizmu socjalistycznego. Aneks zawiera krótkie 
rysy wystaw plastyki z lat 1950–1954. Do pra-
cy dołączona jest bibliografia, niestety – brakuje 
indeksu nazwisk, co przy tego typu temacie jest 
istotne. Z okładki dowiadujemy się, że Autorka 
jest artystką, a publikację oparto na obronionej 
w Hiszpanii rozprawie doktorskiej, która zosta-
ła tam nagrodzona. Niestety, z polskiej perspek-
tywy trudno uznać tę książkę za udaną.

Już sam tytuł może wprowadzać w błąd, 
ponieważ praca nie jest analizą socrealizmu 
w malarstwie polskim. Oto jak zostały zdefi-
niowane jej cele: „Podstawowym założeniem 
tego opracowania jest analiza źródłowa tek-
stów programowych, przemówień polityków, 
wypowiedzi artystów i artykułów prasowych 
opublikowanych w analizowanym okresie, któ-
re są autentycznym świadectwem omawianych 
faktów artystycznych i historycznych” (s. 7), 
a w innym miejscu: „Poniższe studium ma-

1 Np. P. Majewski, Ideologia i konserwacja. Architektura zabytkowa w Polsce w czasach socrealizmu, 
Warszawa 2009; J. Zieliński, Realizm socjalistyczny w Warszawie. Urbanistyka i architektura (1949–1956), 
Warszawa 2009; A. Sumorok, Architektura i urbanistyka Łodzi okresu realizmu socjalistycznego, Warszawa 
2010.

2 Katalog: Socrealizm. Galeria Miejska BWA Bydgoszcz 19.10–31.12.2005, red. D. Pałys, Bydgoszcz 2005.
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larstwa socrealizmu stara się dać świadectwo 
wydarzeniom i manifestacjom artystycznym 
należącym do historii, odtworzyć chronologię 
najważniejszych faktów związanych z oma-
wianą tendencją, wystaw i konferencji, zbadać 
założenia ideologiczne i formalne oraz skon-
frontować je z praktyką malarską” (s. 12). De 
facto w pracy znajdujemy informacje na temat 
historii: Rosji bolszewickiej i Związku Ra-
dzieckiego w latach 1917–1953 i historii Polski 
Ludowej w latach 1944–1956, podstaw ideolo-
gicznych socrealizmu stworzonych, w zasadzie 
głównie, na podstawie jednego czasopisma, 
„Przegląd Artystyczny”, oraz przykłady pu-
blicznych postaw wobec doktryny. To nie jest 
tekst o socrealizmie w malarstwie, ale o wybra-
nych założeniach ideowych leżących u podło-
ża realizmu socjalistycznego przedstawionych 
na podstawie oficjalnych publikacji. W dużej 
mierze praca przyjęła formę relacyjną; referu-
je treści opublikowane na łamach „Przeglądu”3 
i w kilku znanych książkach. Budzi to poważne 
zastrzeżenia. Nie znajdziemy tu bowiem warsz-
tatu malarskiego, niewiele dowiemy się o war-
stwie artystycznej i przyczynach jej jakości, 
o tym, jakie było nastawienie artystów wobec 
np. aktów czy pejzaży, o rzeczywistych poglą-
dach malarzy, o uzyskanym stopniu poparcia 
dla niego wśród odbiorców i o wpływie na nich 
tego typu malarstwa, o marksistowskim haśle 
„ilości przechodzącej w jakość”, o roli artystów 
amatorów i kreowaniu ruchu amatorskiego itd. 
Takich nieobecnych tematów można by tu wy-
mienić znacznie więcej. 

Już pierwsze zdanie w tekście dowodzi, 
że Autorka nie jest z wykształcenia history-
kiem, co w tym wypadku wywołuje daleko idą-
ce konsekwencje. Wielu historyków sztuki nie 
jest historykami sensu stricto, ale przeszłość nie 
stanowi dla nich tajemnicy. Nie można tego na-
pisać o niniejszym przypadku.

Na samym wstępie Autorka udowadnia, 
że nie ma żadnych dylematów epistemologicz-
nych. Pisze np.: „Zaznajomienie się z orygi-
nalnymi materiałami źródłowymi dotyczącymi 
socrealizmu daje nam możliwość porównania 

prawdy historycznej z wersją oficjalną socre-
alizmu, głoszoną przez władze PRL-u […]” 
(s. 7), i dalej: „Umożliwia również zrozumie-
nie sytuacji i postawy artystów […]” (s. 8). Nie 
dowiemy się jednak, w jaki sposób „oryginalne 
materiały” pozwalają rzetelnie poznać założe-
nia ideologiczne, na jakiej podstawie możemy/
potrafimy odróżnić „prawdę” od „nieprawdy”. 
Sama ich oryginalność też pozostawia dużo do 
życzenia. To samo dotyczy szczerości wypo-
wiedzi artystycznych, „którą można jedynie do-
mniemywać w niektórych przypadkach, w in-
nych natomiast należy odrzucić” (s. 10). Po-
dobnie nie dowiemy się, jaki klucz obowiązuje 
przy akceptowaniu bądź odrzuceniu tych treści. 
Wydaje się, że domyślnie została tu założona 
zdroworozsądkowość, ale ta z profesjonalną 
historią ma niewiele wspólnego. Można by się 
w zasadzie zgodzić z kolejnym celem: „Bliższe 
i bardziej słuszne wydaje się zatem szerokie 
spojrzenie na te kwestie, przedstawienie faktów 
i unikanie definitywnych ocen. Opinię na ten 
temat należy pozostawić otwartą, zwracając się 
raczej do intuicji czytelnika, celem tego opra-
cowania nie jest bowiem sądzenie artystów, ale 
odtworzenie i przedstawienie jak najpełniejszej 
informacji dotyczącej idei malarstwa omawia-
nego okresu i rzeczywistości, w jakiej powsta-
wało. Dzięki tej wiedzy niewątpliwie można 
znaleźć się bliżej prawdy o przeszłości” (s. 11). 
Jednak odwoływanie się „do intuicji czytel-
nika” przeczy warsztatowi naukowemu. Jeśli 
dzięki intuicji miał on znaleźć się „bliżej praw-
dy”, to popełniono tu poważny błąd, a recenzo-
wana praca jest doskonałym tego świadectwem. 
Wyjaśnijmy to choćby na jednym przykładzie: 
używania tez apriorycznych będących wyni-
kiem myślenia zdroworozsądkowego. Na jakiej 
podstawie powstało przekonanie, że społeczeń-
stwo nie akceptowało socrealizmu (s. 7)? Nie 
dysponujemy badaniami na temat ówczesnych 
wyborów estetycznych, to czysty wytwór wy-
obraźni (by nie napisać „prezentyzm”). Zresztą 
pisanie in gremio o całym społeczeństwie jest 
w nauce nieuprawnione. Podobna uwaga doty-
czy tzw. Nowoczesnych, z krakowskiej wysta-

3 Rzadziej odwołuje się do Materiałów do studiów i dyskusji z zakresu teorii i historii sztuki, krytyki arty-
stycznej oraz metodologii badań nad sztuką.
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wy w 1948 r., która podobno „nie spodobała się 
społeczeństwu”, o czym mają świadczyć przy-
toczone głosy kilku krytyków (s. 91). Tego typu 
wąskie korelacje z punktu widzenia warsztatu 
naukowego są niewystarczające, a napotykamy 
ich tutaj znacznie więcej.

Ze względu na swą ogólnikowość więk-
szość (!) treści książki mogłaby się znaleźć 
w opracowaniach dotyczących: plakatu, archi-
tektury, rzeźby, propagandy, kultury czy ide-
ologii w komunistycznej Polsce, ponieważ nie 
odnosi się bezpośrednio do malarstwa ani kon-
kretnych przykładów obrazów. Skąd w takim 
razie taki tytuł?

Moim zdaniem zupełnym nieporozumie-
niem są podrozdziały pracy mówiące o historii 
ZSRR i Polski Ludowej. Przywołane tu setki 
danych nie mają żadnego znaczenia dla pod-
stawowego tematu, co więcej, są powszechnie 
znane. Przepisywanie podręcznikowych infor-
macji można by usprawiedliwić, gdyby książka 
została wydana poza Polską; tutaj nie znajduję 
dla nich sensu. Tym trudniej je zaakceptować, 
że rozdziały o historii Związku Radzieckiego 
powstały na podstawie niemal wyłącznie kil-
ku książek Richarda Pipesa i Europy Norma-
na Davisa4. Podobny zarzut można postawić 
wobec rozdziału o historii Polski, opartego 
głównie na trzech pracach do pewnego stop-
nia podręcznikowych, choć zacnych autorów: 
Wojciecha Roszkowskiego, Andrzeja Friszke 
i Andrzeja L. Sowy5. Powtórzę: jaki jest sens 
przepisywanie tych książek, w dodatku mno-
żąc dziesiątki rozbudowanych przypisów po-
wstających na podstawie ich zawartości? Co 
więcej, jest to kompendium na poziomie wie-
dzy zainteresowanego historią maturzysty. Po-
jedyncze z nich byłyby tylko oczywistościami, 
ale kolejne strony takich danych ocierają się o 
infantylność. Historiografia nie może polegać 
na przepisywaniu podręczników. Pozwolę so-
bie na przytoczenie tylko dwóch przykładów: 
„Kiedy Stalin ustabilizował swoją władzę, po-
rzucił politykę NEP-u i rozpoczął niezwłocznie 

przymusową kolektywizację rolnictwa oraz 
realizację centralnego planu pięcioletniego w 
celu przyspieszonego uprzemysłowienia kraju, 
który miał przekształcić Związek Radziecki w 
wielką potęgę wojskową i gospodarczą. Ro-
syjski lud miał tego dokonać zaledwie w ciągu 
jednej dekady i wszelkimi możliwymi środ-
kami. Komisja Narodowa Planowania – Go-
spłan – przygotowywała pięcioletnie plany 
dla dziedzin produkcyjnych, ustalając normy 
konieczne do wykonania dla fabryk, zakładów 
produkcyjnych i robotników wszystkich gałęzi 
przemysłu. Mieli oni sprostać oczekiwaniom 
wodza, pomagając w budowie potęgi Związku 
Radzieckiego. Fałszowano także oficjalne sta-
tystyki […]” (s. 18). I drugi przykład: „W Rosji, 
jak już wspomniano, bolszewicy zmierzali do 
rozprzestrzenienia się rewolucji socjalistycznej 
na całą Europę. Wynikało to z idei międzynaro-
dowej komuny socjalistycznej tworzonej na ba-
zie owocnej współpracy ekonomiczno-gospo-
darczej narodów, która miała w konsekwencji 
skończyć z interesami nacjonalistycznymi ist-
niejących państw, usprawiedliwiającymi ucisk 
i wyzysk ludności przez imperialistyczne rządy 
silniejszych mocarstw” (s. 46). Kilkadziesiąt 
stron tego typu informacji to zdecydowanie za 
dużo. Może to sugerować, że dla Autorki były 
one jakąś nowością, dlatego uznała, że należy 
się nimi podzielić z czytelnikiem, ale nie dodaje 
to im wartości. Książka de facto mogłaby za-
cząć się od podrozdziału Reorganizacja życia 
artystycznego (s. 69) i merytorycznie nie tylko 
niczego by nie straciła, ale wręcz w ten sposób 
wyeliminowano by wiele wad i banałów.

Podrozdziały dotyczące życia artystycz-
nego w ZSRR i Polsce są już nieco mniej sztam-
powe niż te mówiące o historii komunizmu. Do-
wiadujemy się z nich o szkołach i grupach ar-
tystycznych, działaniu Proletkultu i podstawach 
programu sterującego socrealizmem w ZSRR. 
Podobnie w przypadku Polski obserwujemy 
deskrypcję zarysu tendencji malarskich i ugru-
powań artystycznych w Polsce w latach 1945–

4 R. Pipes, Krótka historia rewolucji rosyjskiej, Warszawa 2007; idem, Rewolucja rosyjska, Warszawa 
2006; idem, Komunizm, Warszawa 2008; N. Davis, Europa, Warszawa 2002.

5 W. Roszkowski, Historia Polski 1914–1998, Warszawa 1999; A. Friszke, Polska. Losy państwa i narodu 
1939–1989, Warszawa 2003; A. L. Sowa, Od Drugiej do Trzeciej Rzeczypospolitej (1945–2001), t. 10, Wielka 
Historia Polski, Kraków 2001.
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1949 (s. 77–95). Niestety one również powstały 
na podstawie dwóch publikacji: Janusza Boguc-
kiego, Sztuka Polski Ludowej6 i Polskiego życia 
artystycznego w latach 1945–19607, czyli po-
nownie prac najbardziej oczywistych i znanych 
już od lat. 

Zbędne treści w tej części to jednak naj-
mniejszy problem pracy. Znacznie ważniejsze 
są niedociągnięcia merytoryczne. Nieznajomość 
historii prowadzi do licznych lapsusów. O spe-
cyficznym podejściu do historii niech świadczą 
cytaty: „[...] członków partii narodowościo-
wych i prawicowych oraz organizacji niepodle-
głościowych polskiego podziemia w większości 
aresztowano, więziono lub zsyłano do obozów 
w ZSRR” (s. 59), na temat Kościoła katolickie-
go: „Po wprowadzeniu nowego porządku ustro-
jowego Kościół stał się celem ataków ze strony 
rządu i Urzędu Bezpieczeństwa, ponieważ był 
traktowany jako organ opozycyjny w państwie. 
Został następnie poddany próbom podziału 
wewnętrznego przez współpracowników so-
wieckich, którzy przeniknęli w szeregi księży” 
(s. 65). Chyba jeszcze bardziej znamienne są 
słowa o śmierci Bolesława Bieruta: „W Polsce 
sensację wywołała wiadomość o śmierci prezy-
denta Bieruta, który przebywał wówczas z wi-
zytą w Moskwie. Podejrzewano, że przyczyną 
śmierci było samobójstwo, ale nie wykluczano 
także zabójstwa związanego z bieżącymi wy-
darzeniami, co wydaje się bardziej prawdopo-
dobne” (s. 67)8. To tylko namiastka ilustrująca 
powszechny tu sposób rozumienia i opisywania 
historii Polski.

Tego typu zaskakujących wypowiedzi jest 
więcej. Omówię je na wybranych przykładach, 
zaczynając polemikę od przyjrzenia się opisowi 

podstaw ideowych. Chaos panujący w rozdzia-
le o marksizmie (s. 213–223) może sugerować 
nieznajomość i brak zrozumienia tej filozofii 
i doktryny, która się z niej wywodzi, a pisanie 
o „bazie i nadbudowie” na podstawie „Przeglą-
du Artystycznego” jedynie potwierdza te prze-
konania. Oto, jak przedstawione zostały relacje 
pomiędzy bazą a nadbudową w interpretacji 
Stalina: „Stalin wprowadził tu pewną mody-
fikację, która polega na tym, że przyznał nad-
budowie – rządowi – funkcję aktywną wobec 
bazy. Tym samym, przenosząc ośrodek znacze-
nia ze sfery ideologicznej na sferę polityczną, 
otwierał sobie możliwość kształtowania historii 
niezależnie od zmian zachodzących w bazie” 
(s. 220)9. Wynikiem nieznajomości marksizmu 
jest niezauważenie różnic pomiędzy marksi-
zmem Marksa a marksizmem Stalina, czego 
wszakże dotyczy podrozdział, w stosunku do: 
państwa, przyszłości komunizmu, rewolucji 
proletariackiej, imperializmu, rodziny, pienię-
dzy itd. Niuansem już jest pytanie o celowość 
tak skonstruowanego podrozdziału w pracy 
o malarstwie socrealistycznym.

Nieznajomość marksizmu można by życz-
liwie przemilczeć, trudniej to zrobić w przy-
padku istotnych kwestii dotyczących historii 
Polski. Z całego opracowania wynika jedno-
znacznie, że wg Autorki, w Polsce Ludowej rola 
głównego decydenta należała do rządu, a socre-
alizm to: „program rządowy” (m.in. s. 10, 69, 
93, 117, 127). To ta właśnie instytucja stale po-
jawia się w tekście jako mocodawca polskiego 
życia politycznego, społecznego i kulturalnego. 
Równie istotne uchybienia dotyczą rozumie-
nia kwestii kultury. Trudno się zgodzić z tezą 
o „wyzerowaniu historii” i „budowaniu świata 

6 Warszawa 1983.
7 Red. A. Wojciechowski, Wrocław–Warszawa–Kraków 1992.
8 O poznańskim czerwcu możemy przeczytać: „Sytuacja w Polsce stała się bardzo niepokojąca, robotnicy 

poznańskich fabryk wyszli na ulice ze sztandarami, na których widniały napisy: Chleba i wolności!, Rosjanie 
do domu! Walki z milicją trwały dwa dni, zginęło 75 osób, a 800 zostało rannych. Sytuacja została opanowana 
dzięki interwencji premiera Cyrankiewicza oraz zapowiedzi powrotu do życia politycznego Gomułki, który 
niebawem został wybrany na pierwszego sekretarza PZPR” (s. 67–68).

9 I jeszcze jeden cytat na temat języka: „Stalin w swoim tekście dotyczącym lingwistyki pisze, oczywiście, 
i o języku, formułując tezy proste i niepodważalne, ganiąc język »burżuazyjny« jako żargon elit i popierając za 
Marksem wyższość jednego języka narodowego. Na końcu ponownie podkreśla aktywną funkcję nadbudowy, 
czyli ideologii i władzy politycznej wobec społeczeństwa, otwierając im prawa stanowienia o bazie, czyli spo-
łeczeństwie” (s. 221).
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od początku” (s. 165). Przypadek Polski nie ma 
nic wspólnego z pomysłami z kręgu Proletkultu 
z lat dwudziestych XX w. w Rosji bolszewic-
kiej czy Chinami w najbardziej ortodoksyjnej 
fazie komunizmu. Takie stwierdzenie dziwi tym 
bardziej, że kilka stron później znajdujemy cytat 
przeczący tezie o „roku zerowym” (s. 176, por. 
s. 186–187). Autorka nie zapoznała się również 
zbyt precyzyjnie z przemówieniem Bolesława 
Bieruta z 16 listopada 1947 r., stąd jej opis tego 
istotnego wystąpienia jest dalece niewystarcza-
jący, pomijając już fakt, że więcej w nim cyta-
tów niż narracji odautorskiej (s. 119–122).

Tego rodzaju powierzchowne analizy 
prowadzą do kolejnych nieprawidłowości, już 
w dziedzinie socrealizmu. Przedstawmy to na 
przykładzie zawartej w książce interpretacji 
bardzo ważnej dla tego nurtu kategorii „typo-
wości”. Jest ona tutaj rozumiana jako: „naj-
bardziej charakterystyczne”, „hasłowe”, co 
świadczy o przyjęciu propagandowej wykładni. 
Takie tłumaczenie pojęcia wprowadza w błąd; 
„charakterystyczny” w tamtym języku ozna-
czało „idealny”. Dla tej postawy artystycznej 
„typowy” to: wyidealizowany, „taki jak być po-
winien”, „taki jak będzie w przyszłości”, a nie 
„taki jak inne”. W dodatku – jak widzimy – „ty-
powy” implikuje temporalność nakierowaną na 
przyszłość (s. 174). Zaburzenie czasu w narra-
cji to charakterystyczna cecha komunistycznej 
propagandy i warto ją zauważać. Podobnie, gdy 
piszemy o relacji „typowości” i „obiektywizmu 
przedstawianej rzeczywistości” (s. 242). Nabie-
ra ona sensu dopiero, gdy zrozumiemy wartość 
relatywizującego wszystko kontekstu rewolu-
cji. Z wypowiedzi przedstawionej w książce to 
jednak nie wynika.

Z punktu widzenia analizy warsztatu, ja-
kim dysponuje Autorka pracy, symptomatyczną 
kwestią jest zjawisko, które nazywa ona: au-
tokrytyką. Wspomina o nim kilka razy (m.in. 
s. 161, 172, 232). Niestety, trudno zrozumieć, 
czym, jej zdaniem, jest ta osobliwość, ponieważ 
sama nie radzi sobie z tym problemem i tłuma-
czy ją dość oględnie jako krytykę władzy przez 
samą siebie (s. 232–233), co ma jej nadawać 
„ludzkie oblicze”. Z wielkim prawdopodo-

bieństwem można jednak założyć, że doszło tu 
do pomylenia „autokrytyki” i „samokrytyki”, 
o której w ogóle w tekście się nie wspomina, 
a której rola w tamtym okresie była niezwykle 
istotna10. To poważne nieporozumienie.

O innym aspekcie widocznej tu praktyki 
badawczej świadczy przypisanie Komunistycz-
nej Partii Polski zasługi walki z faszyzmem 
w czasie II wojny światowej (s. 192). Przypo-
mnę, że została ona zlikwidowana w 1938 r., 
czyli wówczas… nie istniała. Ale bardziej inte-
resujące jest pochodzenie tego błędu. Autorka 
cytuje dalej Deklarację ideową PZPR: „KPP 
prowadziła konsekwentną walkę przeciw zgub-
nej polityce faszyzmu polskiego, a w latach po-
przedzających klęskę wrześniową wskazywała 
jedynie słuszną drogę obrony niepodległości 
Polski – jednolity front robotniczy, front ludo-
wy, obalenie dyktatury sanacji i sojusz z ZSRR” 
(s. 192). Porównanie cytatu z jego interpretacją 
może oznaczać, że w tej pracy nie możemy li-
czyć nie tylko na odpowiednią krytykę źródła, 
ale czasami nawet – niestety – na zrozumienie 
jego treści. Być może właśnie dlatego może-
my się dowiedzieć, że w Deklaracji ideowej 
PZPR z 1948 r. są zawarte „przesłanki nacjo-
nalistyczne”. To teza daleko idąca. Trudno się 
również zgodzić z tym, że: „Opieranie ideolo-
gii politycznej i artystycznej na tradycji i na 
przesłankach nacjonalistycznych, argumentacja 
dowodząca wielowiekowych korzeni ideowych 
oraz tendencyjna interpretacja historii stanowią 
metody charakterystyczne dla ideologii totali-
tarnych” (s. 193). Odwołanie do tradycji nawet 
tendencyjne nie jest dystynktywne dla totali-
taryzmu. W przypadku recenzowanej książki 
takie podejście wynika z nieznajomości zna-
czenia pojęcia „naród”, używanego w języku 
polskiego i radzieckiego stalinizmu. Dlatego 
też dowiadujemy się np. o „nacjonalistycznych 
aspiracjach całej polityki stalinowskiej” (s. 45). 
Takie generalizacje zostały poczynione zdecy-
dowanie ponad miarę.

To niezrozumienie pól semantycznych 
używanych słów jest zresztą częstsze, w do-
datku niesie ze sobą poważne konsekwencje. 
W tekście nie ma rozróżnienia pomiędzy okre-

10 Ku takiemu wnioskowi skłania m.in. łączenie autokrytyki i krytyki, co jest zgodne z ówczesną narracją.



281ARTykUły RECENzyjNE I RECENzjE

śleniami: rosyjski i radziecki; nazwy: Rosja 
i Związek Radziecki są stosowane wymiennie 
nawet przy opisach nacjonalizmu rosyjskiego 
(s. 30). Zamiennie stosowane są też terminy: 
„autorytarny” i „totalitarny” (s. 172). Można 
wręcz odnieść wrażenie, że Autorka nie uważa 
partii za władzę, pisze bowiem: o „partii i wła-
dzy” (s. 300), nie wiadomo, dlaczego wyodręb-
nia również rozwój „ekonomiczny i gospodar-
czy” (s. 37). Nie rozróżniając socjalizmu i ko-
munizmu, uznała, że „Niewątpliwie myśl socja-
listyczna stanowi bazę ideologiczną polskiego 
socrealizmu, determinuje jego język i treść, 
choć rzeczywiste cele wyznacza nie głęboko 
etyczny socjalizm, ale sowiecka propaganda 
polityczna, która dostosowuje społeczne zało-
żenia socjalizmu do swoich potrzeb” (s. 193). 
Ta nonszalancja prowadzi do umieszczenia 
wśród cech wspólnych ZSRR i III Rzeszy „ide-
ologii narodowosocjalistycznej” (s. 487), zresz-
tą za Europą Davisa. Taki skrót myślowy trudno 
zaakceptować. Podobnie jak używanie pojęcia: 
„kolaboracja”, np.: „artyści zobowiązani do 
kolaboracji z władzą” (s. 8), „W 1925 roku 
Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego 
(sic!) skierowała oficjalną odezwę do artystów, 
nawołując ich do kolaboracji z rządem […]” 
(s. 40), wreszcie mamy: kolaborację młodzieży 
z rządem (s. 152).

Specyficzne podejście do źródeł widoczne 
jest również w narracji odautorskiej, w której 
często wykorzystywane są kategorie stalinow-
skiego języka ideologicznego: przemówienie 
Bieruta emanuje „entuzjazmem, siłą i stanow-
czością, a przede wszystkim wielkim zaanga-
żowaniem społecznym” (s. 122), „w wieku XX 
wraz z ruchem socjalistycznym i komunistycz-
nym, który otwiera drogę do wielkiej rewolucji, 
rośnie w siłę świadomość społeczna wśród lud-
ności pracującej i kształtują się siły polityczne 
ukierunkowane na powszechny dobrobyt i ni-
welowanie różnic klasowych” (s. 250). Stale 
używane są pojęcia typu: „naczelny wódz” (nie 
w kontekście wojny), „wielki wódz”, „sowiecki 
lud” (s. 40). Przytoczone treści w zaskakujący 
sposób przypominają język źródeł, tak jakby pi-
sząca nie zwracała uwagi na ich warstwę mani-
pulacyjną. Inny przykład świadczący o myleniu 
ich to przyjęcie podziału mecenatu na państwo-

wy i ludowy (s. 97, 126). Ten ostatni był fikcją 
propagandową, ponieważ patronat sprawowało 
wyłącznie państwo i pisząc książkę o kulturze, 
warto by o tym wiedzieć.

W rozdziale „właściwym” tematowi (III) 
przedstawiono politykę kulturalną państwa, 
edukację artystyczną, zdefiniowano socrealizm, 
zarysowano niektóre zagadnienia ideologiczne 
uznane tu za sterujące treścią i formą w malar-
stwie tego okresu. Robi on nieco lepsze wraże-
nie niż dwa wcześniejsze, ale również skłania 
do polemiki. Natykamy się tutaj bowiem na 
błąd koncepcyjny. W Głównych zagadnieniach 
ideologicznych socrealizmu w PRL-u (s. 182–
241) znajduje się podrozdział pt.: Fundamenty 
historyczne, oparty na podstawie Deklaracji 
ideowej PZPR. Jego treścią jest pezetpeerow-
ska interpretacja historii, która jednak nie ma 
nic wspólnego z malarstwem socrealistycznym, 
a przynajmniej nie wynika to z pracy. Nie znaj-
dziemy tu odniesienia do żadnego obrazu, który 
stałby się przykładem potwierdzającym przed-
stawiane zagadnienia. Jest to kolejna część, któ-
ra nic nie wnosi do książki o malarstwie. Tym 
bardziej że jej większość to znowu obszerne 
cytaty, tym razem z deklaracji ideowej partii 
(s. 184–194). Podobne zastrzeżenia budzą też 
pozostałe podjęte tu tematy (s. 182–241).

Dość poważne braki można odnaleźć rów-
nież w kwestii programu socrealizmu. Jedną 
z najbardziej istotnych cech socrealizmu była 
jego polityczność. Tymczasem refleksje na ten 
temat zostały zredukowane do… dwóch zdań 
(s. 178). Zupełnie pominięto partyjność sztuki, 
będącą równie ważną cechą tego nurtu. Prze-
cież, używając tamtego języka – sztuka „iść 
miała po linii partyjnej”, czyli uwzględniać 
zmienny (!) w czasie interes partii, jako podsta-
wową determinantę programu. Trudno zrozu-
mieć powody tego zaniechania.

W podrozdziale dotyczącym treści i form 
w malarstwie w przypadku portretów nie za-
uważono portretów przywódców, opisując 
pejzaż, pominięto uwagi na temat roli przyro-
dy jako sfery podporządkowania (Marks). Nie 
dowiemy się, po co tak seryjnie malowano świ-
nie, dlaczego fabryki wyglądały właśnie w taki, 
a nie inny sposób, skąd tyle słupów wysokiego 
napięcia. W podrozdziale o kolorach zabrakło 
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choćby wzmianki o funkcji i pochodzeniu czer-
wieni itd. Zawarte tu treści są bardzo ogólniko-
we i niemal nigdy niepoparte przykładami. Na 
podstawie książki nie dowiemy się też, jakie 
przełożenie na malarstwo socrealizmu w Pol-
sce miały takie wymieniane tu kategorie, jak: 
likwidacje klas społecznych, ochrona socjalna, 
dostęp do opieki zdrowotnej, pozytywna rola 
SDKPiL, jednopartyjność i wiele innych. Ich 
relację musimy przyjąć jako domyślną.

Poważnym niedociągnięciem jest brak 
nawiązania do przeszłości artystów i polity-
ków, których poglądy są referowane. Dlatego 
możemy się dowiedzieć, że Andrzej Wróblew-
ski „próbował z akceptacją odpowiedzieć na 
oficjalny kanon, co świadczy o jego głębokim 
przekonaniu o słuszności polityki państwowej 
socjalistycznego systemu” (s. 94). Jednak ta 
dość radykalna teza o „głębokim przekonaniu” 
nie znajduje odzwierciedlenia w książce. Może 
lepiej byłoby odwołać się do innego argumentu: 
prób ukojenia traumy wojennej, a nie przekonań 
politycznych. Znajomość życiorysów malarzy 
dałaby tu odpowiedzi na pewne pytania i powo-
dy akceptacji dla norm socrealizmu. Wtedy ina-
czej można by było skonstruować dwuznaczne 
zdanie o tym, że Włodzimierz Zakrzewski „był 
zwolennikiem rządowego programu” socreali-
zmu od 1949 r. (s. 93). Znajomość jego poglą-
dów przedwojennych powiedziałaby czytelni-
kowi więcej o jego podejściu do omawianego 
nurtu.

Niestety, trzeba też wymienić przynaj-
mniej część błędów rzeczowych na poziomie 
podstawowym: rosyjska grupa artystyczna 
w drugiej poł. XIX w. to pieriedwiżnicy, a nie 
pieriedwieżnicy (s. 33, 37, 47); ani w 1925 r., 
ani w 1932 r. nie było KPZR11 (s. 40–41); Pol-
ska nie odzyskała niepodległości w roku 1920, 
ale w 1918 (s. 190); PKWN nie był rządem 
(s. 70–71); ani w 1948, ani w 1949 r. nie było 
PRL (s. 215–337); w 1956 r. odbył się XX, 

a nie X zjazd partii (ale to możemy uznać za 
„literówkę”) (s. 42); tytuł plakatu Włodzimie-
rza Zakrzewskiego nie brzmi: „AK – zapluty 
karzeł reakcji” (s. 468 p. 41), ale „Olbrzym i za-
pluty karzeł reakcji”; Bierut, umierając, nie był 
prezydentem (s. 407) i tytułowanie go tak jest 
niezręcznością; nieprawda, że represje w Polsce 
zaczęły się dopiero w 1948 r. (s. 440); socre-
alizmu nie wprowadzał „rząd Polski Ludowej” 
(s. 7); nieprawda, że „sztuka koncentrowała się 
na gloryfikacji działań rządu” (s. 196); Stani-
sław Ossowski nie był filozofem, a socjologiem 
i teoretykiem nauk społecznych (s. 251); nie-
prawdą jest, że nowy człowiek miał być wol-
ny od namiętności (s. 210), wręcz odwrotnie, 
chodziło tylko o narzucenie przez władzę ich 
konkretnego wektora; nieprawdą jest też, że 
nowy człowiek był androgyniczny – komunizm 
w praktyce XX w. to ideologia wysoce antyfe-
ministyczna i maskulinistyczna, przytoczona 
zasada androgyniczności obowiązywać miała 
wyłącznie kobiety (s. 210)12. W tekście pomy-
lono też: „partie narodowościowe” i „partie na-
rodowe” (s. 59) oraz „Radę Narodową” i „Radę 
Państwa” (s. 162). Jaki sens ma przytaczanie 
opinii, że Stalin otruł Lenina? W zasadzie nie 
jest to nawet opinia, Autorka zdaje się wierzyć 
w to (s. 459), tak przynajmniej wynika z tekstu. 
Jest też przekonana – trudno powiedzieć na ja-
kiej podstawie – że po kongresie powołującym 
do życia PZPR w 1948 r. powstał „nowy rząd” 
(s. 126–127).

 W wielu przypadkach czytelnik będzie 
miał trudności z interpretacją przytoczonych 
faktów, np. nie wiadomo, jak rozumieć zda-
nie: „Władzę przejął Władysław Gomułka jako 
I Sekretarz KC PZPR, zapowiadając nową dro-
gę dla polskiego socjalizmu i budząc nadzieje 
Polaków na zmiany, na które trzeba było jednak 
poczekać jeszcze blisko ćwierć wieku” (s. 336). 
Skąd ta cezura czasowa?13 

11 Znamienne, ale Autorka nie zwróciła uwagi, że w cytacie i w przypisie mowa jest o jakiejś WKP(b).
12 Jeśli wcześniej używano pojęcia „androgyniczne”, to nie powinno się za drugim razem go zmieniać na: 

„androgeniczne” (s. 314), należy zachowywać konsekwencję w zapisach.
13 Kolejne, wybrane spośród wielu, przykłady: „zbrodnie wyrządzone przez stalinizm społeczeństwu 

i partii” (s. 67), „»Lud pracujący miast i wsi«, wyniesiony do rangi realnej władzy przez konstytucję, był w rze-
czywistości obiektem manipulacji dla partii, która rozprzestrzeniała swoją nieograniczoną i dyktatorską władzę 
w kraju” (s. 66).
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W tekście nagminnie stosowane są oso-
bliwe terminy, czasami wręcz wprowadzające 
czytelnika w błąd. Można by zapytać, co to 
jest: „masowe społeczeństwo robotnicze, które 
w socjalizmie jest jedyną klasą reprezentującą 
lud” (s. 256, por. s. 198, 258); „polska defen-
sywa marszałka Piłsudskiego” w 1920 (s. 281); 
„zarząd partii komunistycznej” (s. 42); „roz-
wiązanie ZSRR w 1991 r.” (s. 463); co to jest: 
„burżuazyjne dążenie do odosobnienia narodo-
wego” (s. 28) czy „estetyka narodowo-niemiec-
ka” (zapewne chodzi o „estetykę narodowo-so-
cjalistyczną” [s. 464]). Obserwujemy w tekście 
pewną nieporadność językową, co ciekawe, 
szczególnie widoczną w pierwszych rozdzia-
łach: „głosy wewnątrz partii skapitulowały – 
zniszczone własną bronią […]” (s. 18); „walka 
[…] dąży do przejęcia kontroli” (s. 40); „język 
elokwentny” (s. 256); „owocować dla młodzie-
ży” (s. 152); Lenin to „aktywista rewolucyjny” 
(s. 21), który dążył do „utrzymania potęgi Rosji 
bolszewickiej o rozpiętości carskiego impe-
rium” (s. 28). Dziesiątki podobnych lapsusów 
nie służą pracy.

Wiele błędów dotyczy warsztatu nauko-
wego. Zupełnie niezrozumiała jest konwencja, 
jaką zastosowano w przypadku cytatów, które 
wyróżniane są w tekście odstępem między wier-
szami, kursywą i… brązowym kolorem. Jeszcze 
większe zdziwienie budzi fakt, że wielokrotnie 
nie kontynuują one myśli zawartej w narracji 
autorskiej, ale są samoistnymi bytami niełączą-
cymi się z wcześniejszym zdaniem. W pozosta-
łych przypadkach po zdawkowo omówionym 
problemie pojawia się brązowy cytat, który ma 
go jedynie potwierdzić. Samo stosowanie cy-
tatów wychodzi poza standardy rządzące celo-
wością; mamy tu raczej do czynienia z próbą 
ułatwienia sobie pisania przez szczodre opero-
wanie nimi, nawet wtedy gdy jest to całkowicie 
zbyteczne. Łatwiej jest oczywiście przepisać 
źródło in extenso, niż je omówić, i taka meto-
da jest tutaj nagminna. Czasami narracja od-

autorska to krótkie, jednowersowe wtrącenia 
pomiędzy obszernymi cytatami. Nie ma tu ana-
lizy, komentarzy, polemiki, formułowanych tez, 
a jedynie kolejne cytaty. Stanowią one większą 
część niektórych z podrozdziałów, a nawet roz-
działów (II.5, III.1, III.2., IV.1, IV.2, IV.3, IV.4, 
IV.6, V). Trudno takiemu podejściu nadać mia-
no naukowego. Na rozdział IV Polemika z so-
crealizmem składają się relacje kilkudziesięciu 
wypowiedzi, które trudno ocenić w jakikolwiek 
sposób. Podobnie zawarte w rozdz. V poprzepi-
sywane wywiady z artystami pochodzące z lat 
osiemdziesiątych. Mają one znaczenie wyłącz-
nie archiwizacyjne, chociaż pochodzą z dostęp-
nych w obiegu publikacji.

Niestety, Autorka nie panuje nad tekstem, 
wielokrotnie powtarzając te same treści. O kon-
cepcji budowy socjalizmu w jednym kraju tylko 
w jednej części czytamy na stronach: 17, 30, 45, 
46, o nacjonalizmie Stalina na stronach: 17, 30, 
45, 46. Na domiar złego za każdym razem są one 
przedstawiane w taki sposób, jakby pojawiały 
się po raz pierwszy. Wielokrotnie przeczytamy, 
że socrealizm przyszedł do Polski ze Związku 
Radzieckiego, który był dla niego wzorem, że 
był ideologiczny, propagandowy, kilkanaście 
razy dowiemy się, że jego istotą była idea so-
cjalizmu, budowa państwa socjalistycznego 
itd. Wielokrotnie spotkamy informację, że nie 
można było krytykować socjalizmu, że Zachód 
był przedstawiany w negatywnym świetle, że 
Polska była w strefie wpływów ZSRR. Wszyst-
ko to jest prawdą, tylko jaki cel mają te powtó-
rzenia? Warto wymienić inne, mniej znaczące 
błędy techniczne: nieumiejętne używanie cu-
dzysłowów14, brak imion osób wymienianych 
w tekście po raz pierwszy, zastępowanie orygi-
nalnych źródeł przedrukami15.

Trudno się zgodzić z wyrażonym w opra-
cowaniu przekonaniem, że zamieszczona bi-
bliografia pozwala na lepsze poznanie oma-
wianych problemów (s. 458). W pracy brakuje 
wielu tytułów, które dotyczą socrealizmu, ma-

14 „Stalin doprowadził »interpretację« marksizmu do zaprzeczenia jego podstawowych założeń”, „bez 
naruszenia »prawa« i społecznego spokoju”, „Nie zapewnił też narodom »zamieszkującym Rosję« prawa […]” 
(s. 21–23). Zwróćmy uwagę, że to słowa tylko z trzech kolejnych stron.

15 Pisząc o Konstytucji PRL, warto odwołać się do jej wydania, a nie do materiałów z zakresu historii 
sztuki (s. 488).
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larstwa i kultury tamtego okresu16. Publikacja 
tekstu o polskiej sztuce powojennej bez książek 
autorstwa Piotra Piotrowskiego17 na ten temat 
jest nie do przyjęcia. Ale nawet literatura, która 
tutaj zagościła, nie została należycie wykorzy-
stana. Poza nielicznymi przykładami nie ma od-
wołań do niej ani znajdujących się w niej usta-
leń; najczęściej używana tu metoda, polegająca 
na poprzestawaniu na cytatach z „Przeglądu 
Artystycznego”, jest warsztatowym błędem. 
Część z prac przywołana została w przypisach 
bez podanych stron, chyba tylko po to, żeby 
znaleźć się w bibliografii. Całość napisana jest 
na podstawie dosłownie kilkunastu książek, za-
zwyczaj najbardziej podstawowych dla tematu. 
Dodatkową wadą jest brak jakichkolwiek źró-
deł archiwalnych, co w zderzeniu z deklaracją 
dotyczącą korzystania z „oryginalnych mate-
riałów źródłowych” (s. 7) jest zupełnym niepo-
rozumieniem. Co z kategorią „prawdy”, która 
tak mocno wybrzmiała we wstępie?18 Podobna 
uwaga dotyczy wspomnień. W tym ostatnim 
przypadku ponownie mamy niemal wyłącznie 
rozmowy opublikowane w czasopiśmie „Sztu-
ka”, będącym kontynuacją „Przeglądu Arty-
stycznego”, i w tomie 1 publikacji Nowocześni 
a socrealizm19.

Najlepszą częścią pracy jest zbiór 49 
niemal nieznanych reprodukcji pochodzących 
z Galerii Sztuki Socrealizmu w Kozłówce, któ-
re z pewnością staną się podstawą dla kolejnych 
prac naukowych. Tu widać artystyczne powoła-
nie Autorki, która wybrała znakomite – w swej 

typowości – obrazy. Tyle że nie są one ukonsty-
tuowane w treści książki, a ich rozmieszczenie 
w dużej mierze jest przypadkowe.

Należy również zwrócić uwagę na aspekt 
etyczny. Na całych stronach przytaczane są 
dziesiątki informacji bez odwołania do źródeł 
ich pochodzenia; można również przypuszczać, 
że Autorka nie widziała wszystkich źródeł, które 
zacytowała. Niektóre z przywoływanych ksią-
żek nie mają w swym adresie bibliograficznym 
podanych stron. Mało tego, co najmniej w jed-
nym przypadku w tekście właściwym znajduje-
my odwołanie do „Przeglądu Artystycznego”, 
ale przypis, jakim cytat został opatrzony, wska-
zuje już na książkę Józefa Stalina, oczywiście 
bez podanej strony (s. 220). Autorka powołuje 
się w przypisach na książkę Bolesława Bieruta 
O upowszechnienie kultury20, ale konstrukcja 
przypisów21 i błędny tytuł22 dowodzą, że raczej 
do niej nie dotarła, przepisując jej tytuł z innego 
źródła (s. 480). Tego typu zachowania należy 
bezwzględnie piętnować. 

W zakończeniu możemy przeczytać: 
„Sześćdziesięcioletni już dystans czasowy 
umożliwia bardziej bezstronne spojrzenie na 
omawiane wydarzenia. Współczesna analiza 
pozwala zbliżyć się do prawdy i przełamać ste-
reotypowe czy bardziej potoczne ujęcia pocho-
dzące z lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesią-
tych” (s. 445). Nawet gdyby z punktu widzenia 
epistemologii było to możliwe, to z pewnością 
ta książka nie pomoże w tym. Należałoby ją 
najpierw zrekonceptualizować, na nowo prze-

16 Wybrane: E. Franus, Narzeczona Frankensteina. Sprzeczności płci i pewien polski socrealistyczny ob-
raz, „Magazyn Sztuki” 1996, nr 10; R. Marszałek, Kapelusz i chustka, [w:] Film i kontekst, red. D. Palczewska, 
Z. Benedyktowicz, Wrocław 1988; E. Ostrowska, Socrealistyczne maskarady patriarchatu, [w:] Między słowem 
a obrazem. Księga pamiątkowa dla uczczenia jubileuszu Profesor Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej, red. M. Ja-
kubowska, T. Kłys, B. Stolarska, Kraków 2005.

17 P. Piotrowski, Awangarda w cieniu Jałty. Sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1945–1989, 
Poznań 2005; idem, Znaczenie modernizmu. W stronę historii sztuki polskiej po 1945 roku, Poznań 2011.

18 Należałoby tu postawić retoryczne pytanie, czy można napisać dobrą książkę o architekturze wyłącznie 
na podstawie zdjęć i artykułów z gazet...

19 Kraków 2000.
20 B. Bierut, O upowszechnienie kultury. Przemówienie prezydenta Rzeczypospolitej Bolesława Bieruta na 

otwarciu radiostacji we Wrocławiu 16 listopada 1947, Warszawa 1948.
21 Autorka nie podaje konkretnych stron trzech kolejnych cytatów, ale stale powołuje się na: „Ibidem, 

s. 11–20”.
22 Błędny tytuł: Z przemówienia Prezydenta Bolesława Bieruta na otwarciu radiostacji we Wrocławiu 

16 listopada 1947 roku, O upowszechnienie kultury, Warszawa 1948.
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myśleć, usunąć błędy. Wtedy miałaby większe 
znaczenie, ponieważ ukryty w niej potencjał 
pozwala na właściwe przedstawienie malarstwa 
socrealistycznego w Polsce.

Na koniec pozwolę sobie na refleksję nie-
co bardziej ogólną. PWN było kiedyś wydaw-
nictwem naukowym, którego książki gwaran-

towały jakość. Czy nie warto byłoby kontynu-
ować dobre tradycje? Gdzie w tym przypadku 
byli recenzenci, redakcja i korektorzy? Czy 
zysk i jak najmniejszy koszt zrównoważy straty 
wizerunkowe?

Mariusz Mazur
Lublin

Komunistyczny aparat represji wobec jezuitów Prowincji Polski Południo-
wej, „Kościół w Okowach”, t. 5, red. Andrzej Paweł Bieś, Filip Musiał, Insty-
tut Pamięci Narodowej – WAM, Kraków 2014, ss. 380

Zakony położone na terenie Polski po 
1945 r. były w równie trudnej sytuacji co cały 
polski Kościół. Wynikało to z ogromnych 
strat osobowych i materialnych poniesionych 
w okresie II wojny światowej i z podejścia 
komunistycznych władz, których celem było 
zniszczenie lub ubezwłasnowolnienie Kościoła. 
Zakonnicy, a szczególnie jezuici, byli postrze-
gani jako istotne zagrożenie i bezkompromiso-
wi wrogowie wprowadzania w Polsce systemu 
komunistycznego opartego na zasadach marksi-
stowskich. Tom Komunistyczny aparat represji 
wobec jezuitów Prowincji Polski Południowej, 
wydany w serii „Kościół w Okowach”1 (jako 
tom piąty), jest podsumowaniem wiedzy na 
temat działań aparatu represji wymierzonych 
w działalność jezuitów w Polsce Południowej. 
Stanowi pokłosie konferencji naukowej zor-
ganizowanej w 2012 r. w Krakowie. Zgodnie 

z wolą zakonu jezuitów w tytule pracy zawar-
to funkcjonującą od 1975 r. nazwę Prowincji, 
co oddala moje wątpliwości odnośnie do tytułu 
opracowania.

Teksty, jak to zwykle bywa w przypadku 
prac zbiorowych, mają zróżnicowany charak-
ter. Część z nich wyczerpuje przedstawiany te-
mat, inne zaś stanowią jedynie przyczynki do 
dalszych badań bądź należą do kategorii case 
studies.

Trzy pierwsze artykuły tomu mają cha-
rakter wprowadzający do omawianej tematyki. 
W pierwszym z nich Józef Marecki omawia 
stosunek komunistycznego państwa do wspól-
not zakonnych. Ze względu na swoje doświad-
czenie badawcze należy do autorów najbardziej 
predestynowanych do przedstawiania wspo-
mnianej tematyki2.

1 W ramach serii „Kościół w Okowach”, wydawanej wspólnie przez krakowski Oddział Instytutu Pamięci 
Narodowej, opublikowano wartościowe prace poświęcone dziejom Kościoła – t. 1: P. Mardyła, Duszpasterstwo 
w czasach stalinowskich. Władze komunistyczne wobec działalność duszpasterskiej Kościoła rzymskokatolic-
kiego w archidiecezji krakowskiej w latach 1945–1956, Kraków 2009; t. 2: Represje wobec Kościoła w krajach 
bloku wschodniego. Komuniści przeciw religii po 1944 r., Kraków 2011; t. 3: Niezłomni ludzie Kościoła. Sylwet-
ki, red. J. Żaryn, Kraków 2011; t. 4: Aparat represji wobec Kościoła w latach 1944–1956. Terytorium obecnej 
diecezji sandomierskiej, red. M. Krzysztofiński, J. Marecki, B. Stanaszek, Kraków 2012. Jak informują autorzy 
wstępu Andrzej Paweł Bieś i Filip Musiał, w przygotowaniu znajdują się dwa kolejne tomy – t. 6: Prowincja pol-
ska dominikanów na tle sytuacji zakonów męskich w PRL, red. M. Mławicki, M. Wenklar; t. 7: Duszpasterstwa 
środowiskowe Archidiecezji Krakowskiej w latach 1945–1989, red. C. Kuta, J. Marecki.

2 Ks. prof. Józef Marecki opublikował m.in. bardzo wnikliwe studium dotyczące działalności aparatu 
represji wobec wspólnot zakonnych na terenie województwa krakowskiego. Zob. idem, Zakony pod presją bez-
pieki. Aparat bezpieczeństwa wobec wspólnot zakonnych na terenie województwa krakowskiego, 1944–1975, 
Kraków 2009.
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3 Ze względu na skuteczność działania i zakres obowiązków Z. Faryna został nazwany przez autora tekstu 
na jego temat stachanowcem krakowskiej bezpieki, zob. szerzej: J. Marecki, Zbigniew Faryna – stachanowiec 

W swoim tekście w syntetyczny sposób 
przedstawił podejście państw komunistycznych 
do zakonów. Swoją uwagę Autor skoncentrował 
zasadniczo na sytuacji w Polsce powojennej, 
ale odniósł się również do innych państw bloku 
wschodniego. Zwrócił uwagę przede wszyst-
kim na ideologiczne uwarunkowania i system 
prawny przygotowany przez komunistów do 
ograniczenia roli zakonów. Omówił także spo-
sób organizacji i charakter struktur administra-
cji partyjno-państwowej oraz aparatu represji 
powołanych do kontroli nad ,,wrogą działalno-
ścią zakonów”. Przedstawił również metodykę 
ich działań, szczególną uwagę zwracając na 
inwigilacje i działania represyjne prowadzone 
przez bezpiekę. Temat omawia w wyczerpujący 
sposób, dokładnie odtwarzając uwarunkowania 
funkcjonowania zakonów w Polsce Ludowej, 
co znacząco ułatwia lekturę kolejnych tekstów. 

Ryszard Terlecki w drugim z tekstów, 
mających charakter wprowadzający, oma-
wia w skrótowy sposób działalność jezuitów 
w PRL. Moje zastrzeżenia budzi tytuł tekstu: 
Jezuici w PRL. Zarys problematyki, gdyż pań-
stwo o takiej nazwie powołano formalnie od 
1952 r. Wydaje się, że należało zmienić tytuł lub 
wprowadzić stosowne zastrzeżenie w przypisie. 
W pierwszej części artykułu Autor omówił stan 
osobowy i materialny zakonu po II wojnie świa-
towej, zwracając uwagę na znaczne straty po-
niesione przez jezuitów. R. Terlecki podkreślił, 
że bardzo szybko, bo już w 1949 r., zakon ten 
został wytypowany przez komunistyczne wła-
dze do szczególnie intensywnej inwigilacji. Au-
tor dość szczegółowo omówił również projekty 
likwidacyjne zakonu, jakie zaczęły się rodzić 
w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych w Biu-
rze Politycznym Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej, których na szczęście nie zdecy-
dowano się wdrożyć do realizacji. R. Terlecki 
przedstawił również kolejne próby ograniczenia 
roli jezuitów (i innych zakonów) przy pomocy 
działań o charakterze administracyjnym. Zwró-
cił ponadto uwagę na napięcia między pryma-
sem Stefanem Wyszyńskim a przełożonymi za-
konnymi w kwestii rozmów z władzami, które 

władze PRL starały się wykorzystywać. Auto-
rowi udało się zachować właściwy balans mię-
dzy omówieniem tematyki ogólnej dotyczącej 
miejsca zakonów w polityce komunistycznych 
dygnitarzy a sytuacją jezuitów. Z natury rzeczy, 
i jak sugeruje tytuł tekstu, artykuł stanowi jedy-
nie rekonesans, ale jest to z pewnością rekone-
sans kompetentnie opracowany i omawiający 
najważniejsze elementy funkcjonowania jezu-
itów w Polsce Ludowej. 

Ostatni z tekstów o charakterze wprowa-
dzającym to artykuł Antoniego Kury poświę-
cony stosunkowi komunistycznego wymiaru 
sprawiedliwości do jezuitów. Tekst ma istotne 
znaczenie, gdyż dotychczas żaden badacz nie 
poświęcił temu zagadnieniu osobnego studium. 
Informacje dotyczące owej tematyki pojawiały 
się jedynie sporadycznie w pracach na temat 
działań represyjnych władz wobec tej wspól-
noty zakonnej. Autor podkreśla, że określenie 
skali represji sądowych wobec jezuitów nie jest 
na obecną chwilę możliwe do precyzyjnego 
odtworzenia, więc omawiany temat powinien 
stać się obiektem dalszych pogłębionych badań. 
A. Kura sposób działania komunistycznego wy-
miaru sprawiedliwości omówił na kilku przy-
kładach, zwracając uwagę na jego ideologicznie 
uwarunkowaną rolę jako narzędzia do realizacji 
polityki prześladowań wobec zakonników. 

Do najważniejszych tekstów tomu, mają-
cych charakter pełny i przedstawiających bada-
ne zagadnienie w możliwie całościowy sposób, 
należą artykuły: Filipa Musiała, Moniki Koma-
nieckiej, Marcina Kasprzyckiego i Andrzeja 
Pawła Biesia. 

Pierwszy ze wspomnianych autorów omó-
wił stosunek krakowskiego aparatu represji do 
jezuitów w latach 1945–1956. W pierwszej 
części swojego tekstu przedstawił dość szcze-
gółowo struktury i funkcjonariuszy bezpieki 
odpowiadających za nadzór i działania repre-
syjne wobec zakonów w Krakowie, zwracając 
uwagę na najbardziej zaangażowanych w dzia-
łania wymierzone w jezuitów oficerów UB/SB 
(szczególnie znaczący był w tym względzie 
Zbigniew Faryna3). W drugiej części tekstu 



287ARTykUły RECENzyjNE I RECENzjE

krakowskiej bezpieki, [w:] Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agen-
turą. Studia i materiały, t. 3, red. J. Szczepaniak, M. Lasota, Kraków 2010, s. 297–330.

4 Na temat ks. Gurgacza powstała już obszerna literatura, zob.: D. Golik, F. Musiał, Jezuita wyklęty, Kra-
ków 2014 (tam też pełna literatura przedmiotu).

5 Na temat pionów pomocniczych aparatu represji zob. szerzej: Instrukcje pracy pionów pomocniczych 
Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa (1945–1989), oprac. M. Komaniecka, Kraków 2010; R. Ciu-
pa, M. Komaniecka, Szpiegowski arsenał bezpieki. Obserwacja, technika operacyjna, kontrola korespondencji 
jako środki pracy Służby Bezpieczeństwa PRL, Katowice–Kraków 2011; M. Komaniecka, Pod obserwacją i na 
podsłuchu. Rzeczowe środki pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa w województwie krakowskim w latach 
1945–1990, Kraków 2014.

F. Musiał szczegółowo omówił metodykę dzia-
łań operacyjnych aparatu represji wymierzo-
nych w jezuitów, wyróżniając kategorię spraw, 
w ramach których je prowadzono. Ze względu 
na stan bazy źródłowej Autor nie był w stanie 
odpowiedzieć na pytanie, w jaki dokładnie 
sposób usystematyzowano działalność wymie-
rzoną przeciwko jezuitom, ale słusznie skłania 
się ku wnioskowi, że realizowano ją w ramach 
teczki zagadnieniowej. Podkreśla, że jedynym 
wyjątkiem od tej zasady była głośna sprawa 
ks. Władysława Gurgacza, który był kapelanem 
Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościo-
wej i którego ostatecznie komuniści skazali na 
śmierć (wyrok wykonano)4. F. Musiał w do-
kładny sposób przedstawił pełen zakres działań 
SB wymierzonych zarówno w poszczególnych 
zakonników, jak i całościowych prowadzonych 
przeciwko zakonowi na terenie województwa 
krakowskiego. W kolejnej części tekstu omó-
wił osobowe i rzeczowe środki pracy operacyj-
nej wykorzystywane do inwigilacji jezuitów. 
Dzięki informacjom pozyskiwanym ze źródeł 
agenturalnych aparat represji posiadał precy-
zyjne dane na temat wspólnoty zakonnej, ale 
jak wyraźnie podkreślił Autor, zdecydowana 
większość zakonników oparła się werbunkowi. 
Sieć agenturalna do 1956, jak trafnie zauważył 
F. Musiał, była dla UB dalece niewystarczająca 
i nie dawała możliwości wypełniania funkcji 
dezintegracyjnej czy inspiracyjnej. 

Drugi z artykułów tomu, wyczerpujący 
przedstawiane zagadnienie, to tekst poświę-
cony inwigilacji jezuitów przy pomocy metod 
techniki operacyjnej. M. Komaniecka w do-
kładny sposób omówiła całość działań struktur 
pomocniczych aparatu represji: Wydziału ,,B”, 
zajmującego się obserwacją i prowadzeniem 
wywiadów środowiskowych, Wydziału ,,T”, 

odpowiadającego za technikę operacyjną, 
i Wydział ,,W”, zajmującego się perlustracją 
korespondencji5. Zakon jezuitów ze względu 
na jego wpływ na życie społeczne i młodzież 
poddano szczególnej inwigilacji. Korzystano 
ze wszystkich wspomnianych wyżej pionów 
pomocniczych aparatu represji. Najwięcej za-
dań wykonywał w tym względzie Wydział ,,B”, 
który miał za zadanie obserwować wszystkich 
najważniejszych jezuitów w Prowincji. Z punk-
tu widzenia bezpieki niemniej istotna była rów-
nież rola Wydziału ,,T”, gdyż w latach pięćdzie-
siątych i sześćdziesiątych podejmowano próby 
założenia podsłuchów w pomieszczeniach za-
konnych, które jednak ostatecznie zakończyły 
się fiaskiem. Charakter uzupełniający miała 
perlustracja korespondencji, z której niejed-
nokrotnie aparatowi represji udało się uzyskać 
istotne informacje. Niemniej jednak Autorka 
nie była w stanie ustalić precyzyjnie skali dzia-
łania Wydziału ,,W” w tym względzie, wynika 
to przede wszystkim ze zniszczenia wielu doku-
mentów UB/SB, w których wspomniane infor-
macje były zawarte. 

Trzeci z tekstów tomu, całościowo odtwa-
rzający analizowaną tematykę, dotyczy działań 
nowosądeckiego aparatu represji wymierzo-
nych w zakon jezuitów. Tekst M. Kasprzyc-
kiego zbudowany został w przejrzysty sposób. 
Najpierw odtworzył on priorytety aparatu re-
presji, jeśli chodzi o inwigilacje placówek za-
konnych wspólnoty na terenie Nowego Sącza, 
i szczegółowo omówił zakres działań wyzna-
czonych przez zwierzchników dla struktur anty-
kościelnych mających za zadanie kontrolować 
jezuitów. Następnie dokładnie przedstawił sieć 
agenturalną, dzieląc okres jej funkcjonowania 
na dwa okresy: lata 1945–1956 i 1957–1975. 
Poza jej przedstawieniem omówił również, co 



288 ARTykUły RECENzyjNE I RECENzjE

6 Zestawienie wspomnianych rozliczeń zostało już wcześniej opublikowane, zob. M. Hałaburda, J. Szcze-
paniak, Fundusz operacyjny Wydziału IV KW MO w Krakowie (1962–1966), [w:] Kościół katolicki w czasach 
komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą. Studia i materiały, t. 1, red. R. Terlecki, J. Szcze-
paniak, Kraków 2007, s. 317–443; iidem, Fundusz operacyjny Wydziału IV KW MO w Krakowie (1966–1970), 
[w:] ibidem, t. 2, red. R. Terlecki, J. Szczepaniak, Kraków 2008, s. 345–444; M. Hałaburda, Fundusz operacyjny 
Wydziału Studiów i Analiz SB w Krakowie, IV kwartał 1989 roku, [w:] ibidem, t. 3, red. J. Szczepaniak, M. La-
sota, Kraków 2009, s. 461–497.

7 Przy przedstawianiu wspomnianej tematyki korzystał z opracowań innych badaczy, przede wszystkim 
Filipa Musiała. Na temat kategorii OZI zob. szerzej: F. Musiał, Zamiast wprowadzenia: archiwalia komunistycz-
nego aparatu represji, [w:] Wokół teczek bezpieki. Zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze, red. F. Musiał, 
Kraków 2006, s. 46–49; idem, Podręcznik bezpieki. Teoria pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa w świe-
tle wydawnictw resortowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL (1970–1989), Kraków 2007, s. 87–167, 
275–303; W. Sawicki, Osobowe źródła informacji organów bezpieczeństwa Polski Ludowej, ,,Aparat Represji 
w Polsce Ludowej 1944–1989” 2007, nr 1 (5), s. 9–18.

należy traktować jako uzupełnienie, działalność 
operacyjną aparatu represji wobec świeckich 
zaangażowanych w życie jezuickich parafii. 
W moim przekonaniu uczynił to jednak zbyt 
skrótowo, omawiając jedynie działania wobec 
dwóch osób: Władysława Bulandy i Aleksandra 
Paszyńskiego. Wydaję się, że jeśli już Autor 
zdecydował się dołączyć fragment dotyczący 
obrzeży analizowanego tematu, to powinien 
omówić tę kwestię w sposób bardziej wyczer-
pujący (szczególnie że połowę tego fragmentu 
artykułu stanowią cytaty z materiałów opera-
cyjnych SB – zabrakło szerszej analizy same-
go Autora). Poza tym drobnym zastrzeżeniem 
uważam, że tekst M. Kasprzyckiego w cało-
ści wyczerpuje wskazaną w tytule artykułu  
tematykę. 

Ostatni spośród czterech tekstów zbioru, 
ujmujący w całości analizowane zagadnienie, to 
artykuł A. P. Biesia Jezuici zarejestrowani jako 
osobowe źródła informacji – skala problemu. 
W moim przekonaniu Autor wykorzystał wła-
ściwie wszystkie źródła archiwalne zgromadzo-
ne w archiwach krakowskiego i katowickiego 
oddziału IPN dotyczące wspomnianej tematy-
ki. Wykonał w tym względzie ogromną pracę 
polegającą na przejrzeniu i przeanalizowaniu 
wielu zróżnicowanych typów dokumentacji: od 
teczek osobowych i teczek pracy osobowych 
źródeł informacji, przez raporty i okresowe 
sprawozdania z pracy antykościelnych struk-
tur aparatu represji i akt ,,spraw obiektowych”, 
w ramach których prowadzono kontrolę róż-
nych środowisk, aż do rozliczeń środków wy-
datkowanych przez Wydział IV krakowskiej 

SB z funduszu przeznaczonego na cele opera-
cyjne6. Kwerendę Autora uzupełniły zapytania 
ewidencyjne dotyczące różnych osób (niestety, 
z uwagi na ograniczenia ustawowe badacze nie 
mają wglądu w całość katalogów, materiałów 
zgromadzonych w archiwach IPN, co znacząco 
ułatwiałoby badania archiwalne), poddane na-
stępnie przez Autora analizie. Słusznie w moim 
przekonaniu A. P. Bieś wiele miejsca poświęcił 
omówieniu kategorii dokumentacji archiwalnej, 
z której korzystał, dzięki czemu możemy prze-
konać się, że przeanalizował właściwie wszyst-
kie konieczne do opisu tak szerokiego zagadnie-
nia materiały. Po ich omówieniu zwrócił rów-
nież uwagę na zróżnicowany charakter współ-
pracy agenturalnej oraz przedstawił typologię 
osobowych źródeł informacji7. Następnie Autor 
w dokładny sposób omówił w dwóch wydzielo-
nych częściach: kandydatów na Tajnych Współ-
pracowników i Tajnych Współpracowników, 
zdecydowanie więcej miejsca poświęcając tej 
drugiej kategorii osobowych źródeł informacji 
(co jest jak najbardziej uzasadnione, gdyż TW 
był podstawową kategorią OZI). Każdą część 
zakończył krótkim podsumowaniem, w którym 
przedstawił wnioski ogólne i zaprezentował 
skalę współpracy agenturalnej w poszczegól-
nych okresach istnienia Polski Ludowej. Spo-
śród jego spostrzeżeń należy zwrócić szczegól-
ną uwagę na dwa istotne wnioski ogólne. Po 
pierwsze, że najwięcej agentów i informatorów 
było czynnych w latach pięćdziesiątych, zaś 
najmniej w osiemdziesiątych. Po drugie, że na 
poziomie ogólnych syntetycznych rozważań 
nie sposób odpowiedzieć na wszystkie kwestie  
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8 Potwierdzam tylko stanowisko, które wyraziłem w dwóch tekstach, gdzie odnosiłem się do współpracy 
agenturalnej osób duchownych, zob.: R. Łatka, Ksiądz Antoni Pietrzyk – przypadek tajnego współpracownika 
o pseudonimach „Antoni”/„Deszcz”/„Pawlica”, [w:] Osobowe środki pracy operacyjnej – zagadnienia źródło-
znawcze, red. F. Musiał, Kraków 2013, s. 7–29; idem, Problemy metodologiczne w prowadzeniu badań na temat 
historii Kościoła katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, [w:] Możliwości poznawcze i wartość badań 
historycznych w oczach młodej kadry naukowej, w druku.

9 F. Musiał, Wiązanie tajnych współpracowników z organami bezpieczeństwa Polski Ludowej. Przyczynek 
do dyskusji nad mechanizmem psychicznego manipulowania konfidentami, [w:] Osobowe źródła informacji – za-
gadnienia metodologiczno-źródłoznawcze; J. Szczepaniak, Jak werbowano współpracowników (informatorów, 
agentów) spośród duchownych, [w:] Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury..., t. 3, s. 57–80; 
Ł. Marek, Psychologia werbunku kapłanów, [w:] ibid., s. 81–99.

10 Trafna w tym względzie jest obserwacja Jadwigi Staniszkis, która stwierdziła, że prawo w państwie 
komunistycznym utraciło status obiektywnych i trwałych reguł chroniących przestrzeń wolności obywatelskiej, 
a stało się instrumentem sprawowania władzy. Było państwem „preogratywnym, ponadprawnym, w którym 
państwo odrzuca prawną regulację samego siebie”, eadem, Ontologia socjalizmu, Warszawa 1990, s. 72.
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związane ze współpracą agenturalną poszcze-
gólnych osób, z tego też powodu każdy przypa-
dek współpracy należy rozpatrywać oddzielnie 
(zdecydowanie podzielam to stanowisko). 

W tomie Komunistyczny aparat represji 
wobec jezuitów Prowincji Polski Południowej 
znajdują się rozważania, które można uznać 
za typowe case studies. Dotyczą one zarówno 
współpracy agenturalnej – artykuł Wojciecha 
Frazika poświęcony przypadkowi TW ps. Ka-
zek, jak i represji oraz inwigilacji poszcze-
gólnych jezuitów – teksty Roksany Szczypty-
Szczęch i Stanisława Bogacewicza. 

Pierwszy ze wspomnianych autorów omó-
wił casus o. Edwarda Stocha, właściwie jedyne-
go z duchownych, który publiczne przyznał się 
do współpracy agenturalnej i za nią przeprosił. 
Jak wyżej wspomniałem, przypadek każdego 
TW należy rozpatrywać oddzielnie, ale można 
również z jego analizy wyciągać pewne wnio-
ski ogólne na temat roli OZI i sposobu ich pro-
wadzenia przez aparat represji oraz umiejsco-
wić w kontekście wydarzeń z życia Kościoła8. 
W analogiczny sposób to zagadnienie widział 
W. Frazik, który omówił sprawę TW ps. Kazek 
oraz opisał rolę o. E. Stocha na tle istotnych 
wydarzeń kościelnych, takich jak obchody 
,,Milenium”, starając się równocześnie ocenić 
szkodliwość jego współpracy agenturalnej. Jeśli 
chodzi o tekst opisujący przypadek TW ps. Ka-
zek, najwięcej wniosków można wyciągnąć 
w odniesieniu do problematyki sposobów uży-
wanych przez funkcjonariuszy aparatu represji 
do wiązania OZI z oficerem prowadzącym9. 

Artykuł R. Szczypty-Szczęch dotyczy 
przypadków dwóch jezuitów: o. Wiktora Mocki 
i Romualda Moskały. Autorka opisała sposób 
ich inwigilacji, a następnie śledztwo i proces, 
jaki wytoczono obu zakonnikom. Tekst ma 
istotny charakter, gdyż na konkretnych przy-
kładach pokazuje sposób działania komuni-
stycznego wymiaru sprawiedliwości, w którym 
śledztwo polegało na udowodnieniu wyimagi-
nowanych zarzutów, a proces na potwierdzeniu 
winy zasiadających na ławie oskarżonych du-
chownych10. 

Ostatni z artykułów tomu o charakterze 
case studies – Stanisława Bogacewicza doty-
czy o. Adama Wiktora i parafii św. Klemen-
sa Dworzaka we Wrocławiu, którą zarządzał 
wspomniany zakonnik, w świetle dokumentów 
SB. Artykuł obejmuje lata 1978–1987, kiedy 
o. Wiktor zarządzał parafią. Był to okres nie-
zwykle ciekawy ze względu na wydarzenia, 
jakie w tym czasie miały miejsce: od pierw-
szej pielgrzymki Jana Pawła II do PRL, przez 
rewolucję ,,Solidarności” i stan wojenny, aż 
do trzeciej wizyty Ojca Świętego w ojczyź-
nie. Przypadek o. Wiktora jest tym bardziej  
interesujący, że, z jednej strony, był on zaanga-
żowany we wspieranie wrocławskiej opozycji 
i organizował mszę za ojczyznę, zaś z drugiej, 
został zarejestrowany jako TW ps. Maciek od 
22 XII 1981 do 18 I 1984 (wyrejestrowano go 
z powodu odmowy dalszej współpracy). Nie-
stety, poza zapisem w ewidencji nie ma mate-
riałów dotyczących współpracy agenturalnej, 
nie można więc, jak trafnie wskazuję Autor, 
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11 Adam Dziurok opublikował m.in. Kruchtoizacja. Polityka władz partyjno-państwowych wobec Ko-
ścioła katolickiego w latach 1945–1956 w województwie śląskim/katowickim, Katowice 2012, oraz zredagował 
istotne publikacje zbiorowe i źródłowe dotyczące dziejów Kościoła w Polsce Ludowej: Metody pracy operacyj-

określić stopnia uwikłania duchownego w kon-
takty z SB. Wydaje się, że jego wsparcie dla 
,,Solidarności”, które publicznie eksponował 
i które zostało odnotowane w wielu materiałach 
aparatu represji, wskazuje, że był to kontakt in-
cydentalny, ale nie można tej hipotezy w żaden 
sposób potwierdzić. Dodatkowym argumentem 
na jej rzecz jest fakt, że o. Wiktor był ocenia-
ny w wielu dokumentach bezpieki jako ,,wro-
gi” oraz że aparat represji podjął wiele działań 
zmierzających do usunięcia go z funkcji admi-
nistratora parafii św. Klemensa Dworzaka. Jak 
wynika z dokumentacji archiwalnej, którą obfi-
cie przytacza Autor, władze podjęły w tej spra-
wie również interwencje u metropolity wro-
cławskiego kardynała Henryka Gulbinowicza. 
Ostatecznie udało się osiągnąć cel i o. Wiktor 
w lipcu 1987 r. został przeniesiony do Nowego 
Sącza, gdzie przyszło mu pełnić funkcje supe-
riora wspólnoty jezuitów. Niestety, jak pod-
kreśla S. Bagacewicz, okoliczności tej decyzji 
władz kościelnych nie są znane, ale należy się 
skłaniać ku tezie, że naciski władz miały w tym 
względzie dość istotne znaczenie. Nie mam 
większych zastrzeżeń do samego artykułu, ale 
w moim przekonaniu Autor zbyt wiele miejsca 
poświęcił przedstawieniu ogólnej sytuacji Ko-
ścioła w metropolii wrocławskiej. Zarzut ten 
jest uzasadniony w kontekście tytułu tekstu: 
O. Adam Wiktor SJ i administrowana przez nie-
go parafia św. Klemensa Dworzaka we Wrocła-
wiu w świetle dokumentów SB. Wydaje się, że 
wystarczyłoby w tytule artykułu dodać: na tle 
sytuacji w metropolii wrocławskiej i mój zarzut 
można by oddalić.

W zbiorze umieszczono, poza wspomnia-
nymi wyżej kategoriami tekstów, dwa artykuły 
poświęcone działaniom SB wobec Duszpaster-
stwa Akademickiego zorganizowanego przez 
jezuitów, będące zarysem przedstawianego za-
gadnienia. W pierwszym z nich Jarosław Sza-
rek omówił działania aparatu represji wobec 
Wspólnoty Akademickiej Jezuitów umiejsco-
wionej przy kościele Jezuitów na ul. Koper-
nika w Krakowie w latach siedemdziesiątych. 

Przedstawił główne kierunki działania aparatu 
represji i metody, jakie stosowano wobec WAJ 
we wspomnianym wyżej okresie. Jego uwagi 
i spostrzeżenia dotyczące analizowanej tema-
tyki mają jednak, na co wskazuje już sam ty-
tuł, charakter dość powierzchowny i wskazują, 
że omawiana problematyka wymaga dalszych 
badań. Podobnie sytuacja wygląda, jeśli cho-
dzi o artykuł Grażyny Pańko: Jezuickie Dusz-
pasterstwa Akademickie Wrocławia i Opola 
w latach 1950–1989 w dokumentach Służby 
Bezpieczeństwa. Zarys problematyki. Niemniej 
jednak dostrzegam wyraźną różnicę jakościo-
wą, jeśli chodzi o obydwa teksty, która wypada 
zdecydowanie na korzyść J. Szarka. W moim 
przekonaniu stopień zgłębienia tematu w tek-
ście G. Pańko jest zbyt płytki, a uwagi poczy-
nione w kontekście omawianej problematyki 
uważam za zbyt powierzchowne. Wydaje się, 
że lepszym pomysłem byłoby skupienie się na 
jednym ze wspomnianych wyżej Jezuickich 
Duszpasterstw, tak by dokładniej omówić je-
den z analizowanych przypadków. Innym za-
biegiem, który byłby pomocny w kontekście 
pogłębienia tematu, mogłoby być zawężenie 
ram czasowych tekstu. W moim przekonaniu 
artykuł znacznie zyskałby wtedy na wartości 
i pozwoliłoby to Autorce omówić wskazaną 
problematykę w szerszy sposób. 

Podsumowując, tom Komunistyczny apa-
rat represji wobec jezuitów Prowincji Polski 
Południowej stoi, generalnie rzecz ujmując, 
na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. 
Można mieć mniejsze lub większe zastrzeże-
nia co do niektórych artykułów wchodzących 
w jego skład, ale nie rzutują one na bardzo 
pozytywną ocenę całości tej publikacji zbioro-
wej. Duża w tym zasługa redaktorów tomu –  
A. P. Biesia i F. Musiała, którzy zebrali i opra-
cowali teksty o różnorodnym charakterze, od 
całościowych ujęć problemu, przez przyczynki, 
aż do case studies. Wydaję się, że istotna była 
w tym względzie również rola recenzentów 
tego opracowania, wybitnych znawców dziejów 
Kościoła w PRL: Adama Dziuroka11 i Domini-
ka Zamiatały12, których spostrzeżenia i uwagi 
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z pewnością podniosły wartość merytoryczną 
tomu. Analizowana publikacja, podobnie jak 
inne tomy z serii „Kościół w Okowach”, należy 
bez wątpienia do najlepiej opracowanych pu-

blikacji dotyczących historii Kościoła w Polsce 
Ludowej.

Rafał Łatka
Kraków

nej aparatu bezpieczeństwa wobec Kościołów i związków wyznaniowych 1945–1989, red. A. Dziurok, Warszawa 
2004; Aparat bezpieczeństwa wobec kurii biskupich w Polsce, red. A. Dziurok, Warszawa 2009; Represje wobec 
żeńskich zgromadzeń zakonnych w PRL. Zagadnienia wybrane, red. A. Dziurok, J. Myszor, Katowice 2012.

12 Dominik Zamiatała jest autorem m.in. monumentalnego studium dotyczącego zakonów w okresie Pol-
ski Ludowej wydanego w dwóch tomach – Zakony męskie w polityce władz komunistycznych w Polsce w la-
tach 1945–1989, t. 1: Problematyka organizacyjno-personalna, Łomianki 2011; t. 2: Działalność duszpasterska 
i społeczna zakonów w latach 1945–1989, Warszawa 2012.






